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SAMENVATTING 

SAMENVATTING 

In het voortgezet onderwijs zijn momenteel, door de invoering van de Tweede Fase, veel 
veranderingen gaande. Een belangrijke verandering is de grotere nadruk die gelegd wordt op 
het aanleren van diverse vaardigheden door de leerlingen. Veel van deze vaardigheden 
kunnen, veelal op een vakoverstijgende manier, worden aangeleerd aan de hand van 
zogenaamde educaties. Een van deze educaties is natuur- en milieueducatie (NME), die in het 
vernieuwde eindexamenprogramma van de exacte vakken (dus ook het vak natuurkunde) een 
ruimere plaats heeft gekregen dan voorheen. Dit heeft de aanleiding gevormd om onderzoek 
te doen naar de kennis, de opvattingen, het gedrag en de interesse van leerlingen in de 
bovenbouw VWO met natuurkunde in het pakket ten aanzien van natuur en milieu. 

Het onderzoek is opgezet aan de hand van een onderzoeksmodel waarin de interesse van 
leerlingen voor een onderwerp wordt gekoppeld aan de mate waarin het onderwerp zich 
afspeelt in de directe omgeving van de leerling. Om een inventarisatie te maken van 
mogelijkheden die er zijn voor NME in het vak natuurkunde is een oriënterend 
mediaonderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat bepaaldeNME-onderwerpen 
actueel zijn en natuurkundige aspecten hebben, die overigens in de media zelf in veel gevallen 
onderbelicht blijven. 

Aan de hand van deze onderwerpen is een enquête opgesteld die afgenomen is bij leerlingen 
die ongeveer eenjaar bovenbouwonderwijs achter de rug hebben. Om deze enquête te 
valideren is deze in eerste instantie op kleine schaal afgenomen, zowel schriftelijk als in 
interview-vorm. Aan de hand van de resultaten die hieruit naar voren zijn gekomen, is de 
enquête aangepast en op landelijk niveau afgenomen in klassen 5-VWO. 

Uit de enquête blijkt onder meer dat leerlingen in de regel in hun gedrag milieubewust zijn, 
maar dat zij, mede door een gebrek aan (fysische) achtergrondkennis, in hun toekomstig 
gedrag terughoudend zijn. Ook blijken zij het onderwerp kernenergie te beschouwen als niet 
milieubewust. De interesse van de leerlingen blijkt in mindere mate te liggen bij onderwerpen 
met politieke aspecten en ook onderwerpen die in de Basisvorming van het voortgezet 
onderwijs reeds aan de orde zijn geweest, liggen in het algemeen minder in de belangstelling 
van de leerlingen. Onderwerpen over energie, ecosystemen en biosfeer hebben een sterkere 
interesse van de leerlingen dan onderwerpen over afval en geluid. Een factoranalyse omtrent 
de interesse van leerlingen laat zien dat deze voornamelijk bepaald wordt door de aspecten 
grootschalige alternatieven voor een beter milieu en grote gevolgen voor het milieu. 

De enquête geeft verder een indicatie van onderwerpen die leerlingen interessant vinden en 
waarvan zij aangeven weinig te weten. Deze onderwerpen, die hierdoor erg geschikt zijn voor 
behandeling bij het vak natuurkunde ofbij het nieuwe vak Algemene NatuurWetenschappen 
(ANW), zijn bijvoorbeeld de elektrische auto, radioactieve stoffen in ziekenhuizen en 
kernafval. Voor verder onderzoek en invulling in het onderwijs zijn aanbevelingen gedaan, 
rekening houdend met de mening van leerlingen en docenten, zoals die verkregen is uit het 
onderzoek. Tot slot kan de gevalideerde enquête ook gebruikt worden door docenten ten 
aanzien van hun eigen leerlingen: interesse en kennis kunnen vastgesteld worden en op basis 
hiervan kan een docent NME-aspecten in zijn of haar onderwijs inbrengen. 
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"Patrick, de letter z met of zonder streepje erdoorheen?" Dat waren de eerste woorden van mijn 
aankomende afstudeerbegeleider, toen ik voor het eerst bij hem binnenkwam om een mogelijk 
afstuderen te bespreken. Mijn verbaasde blik deed bij hem een lach op het gezicht verschijnen. 
Natuurlijk wist ik wel waar hij op doelde: een paar weken eerder had ik tijdens de intro speciaal voor 
de nieuwe eerstejaars studenten de borrelcommissie van Van der Waals onder de aandacht gebracht 
door een voordrachtje te houden over het veranderend gedrag van studenten tijdens hun studie 
Technische Natuurkunde ten aanzien van het drinken van bier en het schrijven van de letter z. Maar 
hoe hij dat wist, was me in eerste instantie een raadsel. In elk geval is zeker dat het de inleiding 
vormde voor een prettig gesprek en dat het erin resulteerde dat ik, op zoek naar een 'andere' vorm van 
afstudeeronderzoek, begin oktober 1998 aan de slag ging in de groep Didactiek. 

Een 'ander' afstudeeronderzoek kan erg leerzaam zijn. Een kleine veertien maanden later ben ik 
bekend met verscheidene vormen van statistische verwerking, kan ik omgaan met het programma 
SPSS, heb ik geleerd statistieken met meer voorzichtigheid te interpreteren dan keiharde 
meetresultaten en heb ik ondervonden dat het schrijven van een verslag hierover soms om een totaal 
andere woordkeus en formulering vraagt. Maar dat is niet alles: de leuke aspecten van het omgaan met 
jonge mensen, het overbrengen van kennis van een boeiend vak als natuurkunde en de enthousiaste 
verhalen elke donderdag van alle docenten in opleiding hebben er ook voor gezorgd dat ik anders ben 
gaan aankijken tegen het verzorgen van onderwijs. Nu durf ik te beweren dat naast het beginnen van 
een eigen kroeg, even gezellig als de Salon in N-laag, ook het voor de klas staan een van de zaken is 
die ik mijzelf in de toekomst nog wel zie doen. 

Spijt heb ik derhalve geen moment van deze keuze. En dat komt niet alleen door het onderwerp en de 
inhoud, maar eerst en vooral door de mensen met wie ik te maken heb gehad. Een woordje van dank is 
derhalve wel op z'n plaats. Dank aan Rinus, voor het maandenlang beschikbaar stellen van een van de 
computers op zijn kamer, voordat de nieuwe gearriveerd waren en voor zijn aandacht voor de 
innerlijke mens in de vorm van koffie en thee. Dank ook aan Irene voor alle ondersteuning en altijd 
welgemeende interesse in ieders persoonlijk welzijn. En aan de rest van gang b2 voor de ontspannende 
en gevarieerde gesprekken tijdens de koffiepauzes: wat was het geweest zonder Wilma, specialist in 
theezakje-verwijderen, zonder Ruurd met zijn thee-plus op vrijdagmiddag, zonder Johan met een 
verfrissende non-~-kijk op allerlei gebeurtenissen, zonder Tatiana, Aijan en Emile om de werkruimte 
mee te delen en vrolijke verhalen tussendoor uit te wisselen, zonder Amo en zijn vele discussies en 
zonder Serge met zijn onnavolgbare droge humor? Bovendien wil ik graag Niels bedanken, met wie 
het door zijn eeuwige positieve kijk en vriendelijkheid erg fijn samenwerken was op het gebied van 
NME! 

En natuurlijk wil ik Gerrit meer dan hartelijk bedanken voor zijn inspirerende enthousiasme en ideeën 
en voor zijn voortdurende aandacht en tijd: hoe moeilijk de afgelopen tijd ook voor hem is geweest, hij 
maakte altijd tijd voor overleg en daarvoor heb ik enorm veel waardering en respect! Het was erg 
prettig werken, omdat bij hem, net als bij mij, de mens altijd centraal staat, hetgeen pas echt blijkt bij 
een goede maaltijd met groenten uit eigen tuin en een lekker flesje wijn ... 

En tot slot gaat natuurlijk veel dank uit naar mijn familie voor de onvoorwaardelijke steun op elk 
moment en naar al mijn vrienden die het voltooien van de studie door alle geweldige jaren heen bijna 
te gemakkelijk gemaakt hebben. Dat we er allemaal nog maar een biertje op mogen nemen! 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1.1 Educaties, NME en onderzoeksopzet 

In de vernieuwde Tweede Fase van het voortgezet onderwijs wordt meer nadruk dan voorheen 
gelegd op het leerlingen aanleren van diverse vaardigheden in de context van de vakinhoud. 
Voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie is de keuze van vaardigheden mede 
gebaseerd op wensen hieromtrent uit het hoger onderwijs en kunnen deze in zeven onderdelen 
worden opgesplitst: 

taalvaardigheden, waaronder standpunt beargumenteren en verdedigen; 
reken-/ wiskundige vaardigheden; 
informatievaardigheden, waaronder informatie- en communicatietechnologie (ICT); 
technisch-instrumentele vaardigheden, waaronder het gebruik van de computer; 
ontwerpvaardigheden, waaronder het maken van een ontwerp; 
onderzoeksvaardigheden, waaronder ~igen experimenteel Qnderzoek (EXO); 
maatschappij, studie en beroep. 

De grotere nadruk op vaardigheden vinden we terug in het nieuwe onderwijsconcept 
'studiehuis', dat, ook in de media, lofkreeg toegezwaaid van voorstanders en felle kritiek van 
tegenstanders. Ook het invoeren van vier 'profielen' waaruit de leerlingen kunnen kiezen en 
het bijbehorende vakoverstijgende profielwerkstuk vallen binnen deze doelstellingen. Het op 
deze wijze nadrukkelijker aandacht besteden aan diverse vaardigheden in het voortgezet 
onderwijs heeft als doel om leerlingen op te leiden tot 'maatschappijkritische burgers, die in 
staat zijn om op basis van informatie voor- en nadelen van maatschappelijke problemen 
verantwoord tegen elkaar afte wegen en zich zo een gefundeerde mening te vormen'. 
Daarnaast dienen leerlingen vaardigheden te verwerven die van belang zijn voor succesvol 
verder studeren in het hoger onderwijs. 

Educaties 
In het opleiden tot kritische burgers kunnen educaties in het onderwijs een belangrijke rol 
spelen. Wat wordt precies verstaan onder educaties? Het Instituut voor Leerplanontwikkeling 
(SLO) geeft de volgende definitie: "Een educatie vertrekt vanuit een maatschappelijk 
vraagstuk, geeft veelzijdige informatie, besteedt expliciet aandacht aan waarden en normen, 
werkt toe naar waarden- en normenafweging en naar meningsvorming, en biedt 
handelingsperspectieven aan leerlingen. " [1] 

Docent scheikunde Jan van Rossum geeft een andere definitie [2, 3]: "Een educatie is een 
samenhangend en volwaardig leerproces rond een maatschappelijk thema, waarbij 
waardenvorming en gedragsantwikkeling essentiële aspecten van dit leerproces zijn, waarbij 
leerlingen actief en zelfverantwoordelijk participeren in een sociaal ontwikkelings-, 
samenwerkings-, onderzoeks- en besluitvormingsproces, en waarbij het centrale 
maatschappelijk thema als convergentiepunt optreedt van het leren, van de waardenvorming 
en van de gedragsantwikkeling binnen de verschillende vakken. " 
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Het belangrijkste aspect in beide definities is, dat een educatie meer is dan alleen het 
bijbrengen van kennis over een maatschappelijk probleem. Ook waardenvorming, 
meningsvorming en gedragsantwikkeling zijn van belang. Het gaat om kennis, mening, 
normen en waarden en gedrag. 

In de afgelopen jaren zijn talloze maatschappelijke vraagstukken in de vorm van educaties in 
het onderwijs terecht gekomen. Uiteraard is deze lijst van educaties niet eindig, want nieuwe 
maatschappelijke problemen brengen ook nieuwe educaties met zich mee. De bekendste 
educaties staan echter hieronder: 

Ontwikkelingseducatie 
Gezondheidseducatie 
Vredeseducatie 
Mensenrechteneducatie 
Consumenteneducatie 
V erkeerseducatie 
Intercultureel onderwijs 
Emancipatie 
Natuur- en milieueducatie 

Het onderzoek beschreven in dit verslag heeft betrekking op natuur- en milieueducatie, die we 
dus nader zullen bekijken. 

Natuur- en milieueducatie (NME) 
"NME is een vak- (of discipline-)overstijgende educatie waarin natuur, milieu en 
samenleving in samenhang aan de orde komen. " [4] 

Een van de maatschappelijke problemen van de laatste decennia wordt gevormd door de 
toestand van de natuur en het milieu. In de (inter)nationale samenleving is het besef 
doorgedrongen, dat veel middelen op aarde schaars zijn en er, om ook toekomstige generaties 
een leefbare wereld te bieden, bewust met natuur en milieu moeten worden omgegaan. In het 
onderwijs heeft dit geleid tot natuur- en milieueducatie. Hoofddoelstelling hiervan is [3]: "De 
leerlingen leren hoe ze in de relatie die er bestaat tussen mens en milieu kunnen bijdragen 
aan de bevordering van een duurzame ontwikkeling. " 

Deze doelstelling heeft drie belangrijke aspecten: het begrip 'duurzame ontwikkeling', 
kenmerken van de relatie tussen mens en milieu en toepasbaarheid in het dagelijks handelen. 
De laatste twee aspecten krijgen aandacht in de beschrijving van diverse modellen rondom 
NME (zie paragraaf 1.2), hier wordt aandacht besteed aan wat 'duurzame ontwikkeling' 
inhoudt. 

Het begrip 'duurzame ontwikkeling' vindt (waarschijnlijk) zijn oorsprong in 1987, als de 
W orld Commission on Environment and Development (beter bekend als de commissie
Brundtland) de uitdrukking 'sustainable development' introduceert. Zij detineert deze als: 
"een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de 
mogelijkheid te schaden, aan de behoeften van toekomstige generaties tegemoet te komen." 
Een belangrijk aspect hierin is derhalve de toekomst: niet alleen de mensen nu, maar ook die 
van straks moeten in hun behoeften kunnen worden voorzien. 

Om in de naaste en verre toekomst te kunnen blijven voldoen in de behoeften van mens en 
dier, is duurzame ontwikkeling derhalve noodzakelijk. Het inzicht in de mogelijke 
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consequenties van het menselijk handelen voor duurzame ontwikkeling wordt vergroot door 
de kennis van natuurwetenschappelijke en technische begrippen, zoals bijvoorbeeld kwaliteit 
en conversie van energiesoorten (rendement). Dat geldt ook voor het kunnen afwegen van 
mogelijke risico's van de toepassing van natuurwetenschappelijke kennis en vaardigheden in 
onderzoek en techniek. Meningsvorming, een van de genoemde vaardigheden, is daarvoor 
belangrijk en vindt zodoende ook een expliciete plaats in de nieuwe eindexamenprogramma's 
voor de Tweede Fase. Zo is bijvoorbeeld in het vwo-programma voor het vak natuurkunde te 
vinden [5]: 

De kandidaat kan: 
A22. de betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor 
het op te lossen probleem of te maken ontwerp. 
A45. maatschappelijke effecten benoemen van natuurwetenschappelijke en technologische 
toepassingen in verschillende maatschappelijke situaties. 
E54. onderzoeken hoe geluidshinder beperkt kan worden: ... 

Onderzoeksopzet 
Omdat NME nadrukkelijker aanwezig is in de eindexamenprogramma's, is het voor 
verschillende vakken van belang te bezien in hoeverre aan dergelijke onderwerpen invulling 
kan worden gegeven. Uiteraard is het vak biologie 'van nature' al rijkelijk voorzien van 
natuur- en milieuonderwerpen, maar ook in andere vakken zijn er voldoende 
aanknopingspunten om aandacht aan NME te besteden. In het kader van dit onderzoek zal 
hierbij voornamelijk het vak natuurkunde worden belicht. Het nieuwe vak 'Algemene 
Natuurwetenschappen' (ANW), dat tegelijk met de Tweede Fase wordt ingevoerd, biedt zo 
mogelijk nog meer aanknopingspunten en zal derhalve ook in het onderzoek worden 
meegenomen. Ook is het natuurlijk van belang om rekening te houden met de leerlingen zelf: 
hoe denken zij over NME, wat vinden ze interessant, wat weten ze ervan en hoe gedragen ze 
zich ten aanzien van natuur en milieu. Met andere woorden: zowel kennis, opvattingen, 
gedrag als attitude van de leerlingen moeten in het onderzoek worden bekeken. 

Als aanzet van het onderzoek is een analyse gemaakt van wat media (kranten) schrijven, om 
zodoende een beeld te krijgen van actuele onderwerpen op het gebied van NME, die veel 
aandacht krijgen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 2. De verworven informatie is te 
koppelen aan bestaande modellen met betrekking tot NME en het leren daarvan. Enkele 
hiervan zullen worden behandeld in paragraaf 1.2 en bovendien wordt hieruit een model 
gedestilleerd, dat dient als basis voor het verdere onderzoek. Ook is een korte analyse 
gemaakt van enkele lesmethodes, die in gebruik zijn bij het nieuwe vak ANW. Deze analyse, 
beschreven in paragraaf 1.3, heeft zich beperkt tot de aanwezigheid van en behandeling van 
NME-onderwerpen in deze methodes, hetgeen gekoppeld kan worden aan de vraagstelling 
rondom kennis, opvattingen en interesse van leerlingen ten aanzien van NME. Met behulp 
van al deze gegevens is een proefenquête opgezet, die in hoofdstuk 3 beschreven wordt. Deze 
is afgenomen onder ongeveer 50 leerlingen, deels in de vorm van interviews met de 
leerlingen, deels schriftelijk. Deze interviews (paragraaf3.2) en schriftelijke enquêtes 
(paragraaf3.3) dienen als pilot-studie: hieruit kunnen voorlopige conclusies en uitspraken 
gedaan worden omtrent verder onderzoek, dat is uitgevoerd middels een groter opgezette, 
tweede leerlingenenquête, waarvan de opzet, resultaten en conclusies aan de orde komen in 
hoofdstuk 4. Ook de opinie van de docenten van de geënquêteerde leerlingen aangaande NME 
wordt hierin aan de orde gesteld. Om het begrip van de statistische verwerking van de 
enquêtes te vereenvoudigen, is paragraaf 1.4 gewijd aan een beknopte beschrijving van de 
gebruikte statistische methoden. 

3 
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Dit alles kan als volgt worden samengevat in het volgende onderzoeksschema: 

MODELVORMING NME (1.2) ANW-METHODES (1.3) 

PROEFENQUÊTE (3) 

INTERVIEWS (3.2) SCHRIFTELIJK (3.3) 

OVERWEGINGEN (3.4) 

DEFINITIEVE ENQUÊTE (4) 

RESULTATEN EN TERUGKOPPELING (4.3) 
NAAR MODEL. ANW-METHODES. KRANTEN EN PROEFENQUÊTE 

CONCLUSIES (5) 

4 
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1.2 Modelvorming rondom NME 

In de laatste jaren is de aandacht voor natuur- en milieueducatie (NME) behoorlijk 
toegenomen. Met name in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is door toedoen van de 
invoering van de Basisvorming meer aandacht gekomen voor natuur en milieu, voornamelijk 
in de vakken biologie en natuurkunde/scheikunde. In het kader hiervan, en ook in 
voorbereiding op de Tweede Fase, is, met name door instanties als de SLO, onderzoek 
verricht naar achtergronden en ideeën rondom NME. Verschillende aspecten rondom NME 
komen in de diverse onderzoeken aan de orde: o.a. de bijdrage van menselijke activiteiten aan 
de milieuproblemen, de houding en belangen van diverse groeperingen mensen ten aanzien 
van milieu, de invloed van natuur- en milieuproblemen op diverse niveaus in de samenleving, 
de betrokkenheid en houding van leerlingen op het gebied van milieu en de plaats van NME 
binnen het onderwijs als een van vele mogelijke educatievormen. In deze onderzoeken wordt 
vaak gebruik gemaakt van modellen, die schematisch verbanden weergeven tussen 
verscheidene begrippen van de hierboven genoemde onderzoeksaspecten. 

Om een goed beeld te krijgen wat er op het gebied van NME in de afgelopenjaren reeds 
onderzocht is, worden in deze paragraafvijfvan deze modellen besproken. Aan de hand 
hiervan wordt vervolgens een model opgezet dat als leidraad kan dienen bij ons onderzoek 
naar de invulling van NME in de Tweede Fase, met name in de vakken natuurkunde en ANW. 

Model 1: oorzakelijk model 

Milieu 

Natuurrampen < Oo""" 

De aandacht voor natuur- en milieueducatie is gevoed door de steeds groter wordende 
milieuproblematiek De milieuproblemen zijn divers van aard en hebben dan ook 
verschillende oorzaken. Ad de Laat onderscheidt in zijn model [ 6] zeven categorieën van 
oorzaken voor milieuproblemen. In zijn model staat het milieu centraal. Het wordt in het 
model weergegeven door twee concentrische cirkels: het milieu bestaat uit het water, de lucht 
en de bodem (buitenste cirkel) en de flora en fauna daarin (binnenste cirkel). De zeven 
veroorzakers van de milieuproblemen worden aangegeven met pijlen die gericht zijn op de 
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cirkels: zo wordt weergegeven dat deze groepen invloed uitoefenen op het milieu. De zeven 
veroorzakers van milieuproblemen zijn: 

Oorlogen: in geval van oorlogen wordt met het milieu geen rekening gehouden. Het 
gebruik van diverse wapens, het platbranden van bossen, maar ook het testen van 
kernwapens in vredestijd hebben een negatieve invloed op het plaatselijk milieu. 
Verkeer: alle vormen van transport dragen bij aan de milieubelasting. Voorbeelden van 
milieuproblemen waar het verkeer een bijdrage aan levert, zijn het broeikaseffect, zure 
regen, rampen met olietankers en ruimteschroot. 
Energievoorziening: de energie die nodig is om te voorzien in de menselijke behoeften, 
komt voort uit energiebronnen, die veelal het milieu belasten. Hierbij valt te denken aan 
oliepijpleidingen, straling van kernafval en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals C02• 

Industrie: ook de industrie veroorzaakt milieuproblemen, door het verbruik van 
grondstoffen, maar ook door giflozingen, de uitstoot van schadelijke stoffen en de 
afvalproducten bij productieprocessen. 
Agrarische sector: de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij veroorzaken mede problemen 
als zure regen, het broeikaseffect, ontbossing en overbemesting. 
Mens: behalve in de hierboven genoemde menselijke activiteiten heeft de mens als 
individu ook negatieve invloeden op het milieu. Door consumptie en productie door de 
individuele mens ontstaat bijvoorbeeld veel afval. 
Natuurrampen: ook de natuur zelfkan zorgen voor milieuproblemen door bijvoorbeeld 
vulkaanuitbarstingen, bosbranden en aardbevingen. 

Het model is gekoppeld aan een onderzoek naar opvattingen en ideeën van leerlingen met 
betrekking tot milieuproblemen; aan de hand van het model is een enquête gehouden over een 
aantal van de bovenstaande categorieën bij 4-VWO-leerlingen. Ons onderzoek, inclusief de 
enquête, ligt in het verlengde van het onderzoek zoals beschreven in [ 6] en daarom zullen 
aspecten van dit model worden opgenomen in het eigen model. 

Model2: model handelingsmogelijkheden voor concept mapping 

wet- en regelgeving 

In een SLO-publicatie [7] wordt benadrukt dat in NME-onderwijs aandacht moet worden 
geschonken aan het feit dat bij NME-gerelateerde onderwerpen omgevingsfactoren op 
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verschillende schaal en van verschillend karakter een rol spelen. "Een beter milieu begint bij 
jezelf' wil immers nog niet zeggen dat het aanjezelfligt als het niet beter gaat met het milieu. 
Voor NME is van belang dat leerlingen inzicht krijgen in de vraag hoe de sociale context van 
eigen en andermans handelingen te veranderen zijn om duurzame ontwikkeling te stimuleren. 

Om dit voor leerlingen in beeld te brengen is dit didactische model uitgewerkt. In een 
begrippenschema of 'concept map' kunnen leerlingen in concrete situaties (bijv. het kopen in 
een winkelcentrum [8]) sociale en ecologische contextfactoren in beeld brengen, waarbij ze 
inzicht krijgen in de diverse niveaus waarop de verschillende factoren van invloed zijn 
(micro- ofmacroniveau of sociaal handelingsterrein) en in de diverse groepen waarop de 
factoren van invloed zijn (van individuele leerling of consument tot politiek of maatschappij). 
In een concept map of begrippenschema zijn begrippen, betrekkingen en context 
weergegeven. De onderlinge samenhang wordt weergegeven door verbindingslijnen met 
pijltjes. Concept maps kunnen gebruikt worden in het kader van didactisch onderzoek en in 
lesmethoden, maar het maken van een concept map kan ook gezien worden als een 
leerlingenactiviteit (concept mapping). In het hiervoor beschreven geval krijgen de leerlingen 
via het maken van een concept map een beter zicht op hun eigen handelingsmogelijkheden en 
hoe deze bij kunnen dragen aan verbetering van het milieu en duurzame ontwikkeling. 

Model3: het 'eerlijke-verdelingsmodel' 

milieu 

Duurzame ontwikkeling houdt per definitie in dat verschillende belangen van verschillende 
belangengroepen afgewogen moeten worden. In model 3 van Maarten Pieters c.s. [7] worden 
deze groepen abstract weergegeven in de vier rechthoeken: wijzelf, mensen elders, mensen in 
de toekomst en andere soorten/'natuur'. Door leerlingen kunnen deze belanghebbenden echter 
in specifieke gevallen worden ingevuld, zodat zij inzicht verkrijgen in de diverse belangen die 
aan een probleem gekoppeld zijn. Daarbij hoort ook een ethische discussie over de 
belangenafweging. Bovendien is de vraag wat er dan eerlijk verdeeld moet worden: in het 
model is dit weergegeven als milieu, maar ook dat kan verfijnd worden voor specifieke 
problemen. Pieters [7] hanteert de volgende vierdeling: 
1. Voorraden in de aardkorst, delfstoffen: grondstoffen en fossiele energiebronnen. 
2. Ecosystemen die onbruikbare of schadelijke stoffen in bruikbare of onschadelijke kunnen 

omzetten. Bijvoorbeeld de productie van voedsel of de afbraak van schadelijke 
afvalstoffen. 
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3. Delen van de biosfeer die een beschermende werking hebben, bijvoorbeeld de atmosfeer. 
4. Ecosystemen of landschappen die van belang zijn voor de kwaliteit van het leven, 

bijvoorbeeld door hun esthetische waarde. 

Model 4: bewustwordingsmodel 

De houding van jongeren ten aanzien van milieu en milieuproblematiek is sterk 
leeftijdsafhankelijk. Volgens het bureau SARV-international [9] kan grofweg een driedeling 
gemaakt worden: 

De spontaan-enthousiastelingen (basisschool, brugklas) 
Deze groep beweegt zich voornamelijk in de 'beschermde wereld' van gezin en school, 
waarin ouders en leerkrachten beschouwd worden als autoriteiten die gelijk hebben. 
Natuuronderwijs op de basisschoollegt voor deze groep een basis van vrijwel uitsluitend 
positieve milieuervaringen en de groep heeft het idee individueel iets wezenlijks te 
kunnen bijdragen aan milieubehoud. De groep plaatst het milieu zeer dicht bij zichzelf; ze 
voelen zich er (bijna fysiek) een onderdeel van. In dit model betekent dit dat milieu voor 
deze groep 'thuishoort' in de binnenste cirkels. 
De teleurgestelden (14, 15, 16 jaar) 
Door o.a. de overstap naar de middelbare school en de intrede van de puberteit, wordt 
deze groep veel sterker dan de vorige groep blootgesteld aan de 'sociale wereld'. Onder 
andere negatieve communicatie in de media (milieurampen e.d.) veroorzaakt een gevoel 
van teleurstelling, waardoor het oorspronkelijke positieve milieubeeld omslaat in een 
negatief beeld. De neiging tot afzetten tegen bestaande normen, voor deze leeftijdsgroep 
normaal, versterkt de negatieve houding ten aanzien van het milieu nog. Het 
milieubewustzijn verplaatst zich naar buiten, richting 'de wereld'. Gevolg hiervan is dat 
deze groep het milieu buiten zichzelf plaatst en teleurgesteld raakt door de negatieve 
wereldwijde milieuaspecten. 
De zoekenden (vanaf 17 jaar) 
Deze groep gaat individueel op zoek naar eigen normen en waarden, dus ook met 
betrekking tot het milieu. Voor deze groep wordt de individuele toekomst belangrijk. Ook 
milieuaspecten worden hierdoor weer teruggebracht naar het individuele niveau, maar 
vanuit een langetermijnperspectief. Hierdoor ontstaat een sociaal dilemma. Dit is een 
situatie waarin individuen die voor zichzelf de meest gunstige keuze maken, daarmee een 
toestand scheppen die voor het collectief, en daarmee ook weer voor ieder afzonderlijk, 
minder gunstig is. Dit sociale dilemma kan tot verschillende individuele keuzes leiden: 



INLEIDING 

een principiële beslissing om het 'goede' te doen, ondanks twijfels over het effect; een 
inconsequent gedrag van zowel 'goede' als 'slechte' milieugedragingen, afhankelijk van 
de prioriteit van bepaalde toekomstwaarden; of een negatief milieugedrag door een keuze 
voor een andere prioriteit. In het model betekent dit dat de groep terugkeert naar de 
binnenste cirkels, maar met het buitenste niveau als referentiekader. 

In het kader van ons onderzoek is het van belang om rekening te houden met de houding van 
jongeren ten aanzien van milieugerelateerde onderwerpen. Bij het maken van een 
leerlingenenquête moet de doelgroep zorgvuldig worden geselecteerd, zodat bij het opstellen 
van de enquête rekening wordt gehouden met deze houding. Aspecten van dit model worden 
dan ook in het eigen model gebruikt. 

Model 5: de samenhang der dingen 

In dit model is natuur- en milieueducatie slechts een van de educaties die aandacht krijgen. De 
kern van het model is dat er veel verbanden bestaan tussen verscheidene educaties en dat ze 
allemaal zijn terug te voeren op zorg voor elkaar en voor de wereld, hetgeen zijn uitwerking 
vindt in duurzame ontwikkeling. Het model is opgebouwd uit zeven concentrische cirkels. In 
de buitenste cirkel worden diverse wereldproblemen aangegeven, in de daarbinnen gelegen 
cirkel educaties met betrekking tot het desbetreffende probleem. Daarbinnen wordt het 
algemene aspect van het probleem aangegeven en in de cirkels daarbinnen begrippen die 
kunnen leiden tot een oplossing van het probleem. Onderlinge verbanden tussen verschillende 
onderwerpen worden benadrukt door stippellijnen. Het model stelt nadrukkelijk dat duurzame 
ontwikkeling een ruimer begrip is dan natuur- en milieueducatie, toepasbaar op vele situaties 
en problemen. Voor het zelf te ontwikkelen model is van belang dat duurzame ontwikkeling 
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ook voor natuur en milieu van belang is. Ook geeft het model aan dat NME-problemen niet 
los kunnen worden gezien van andersoortige problemen op verschillende niveaus. 

Model behorend bij dit onderzoek 

Om onderzoek te doen naar de opvattingen van leerlingen en docenten over NME en om 
bepaalde NME-onderwerpen te kunnen integreren in het onderwijs, dient met de volgende 
factoren rekening te worden gehouden: 

Wat vinden leerlingen interessant? En hoe staan hun leraren daartegenover? Welke 
onderwerpen zijn actueel en worden die door leerlingen en leraren daarom ook interessant 
gevonden? 
Hoe kun je het onderwerp in het onderwijs brengen? Om een onderwerp interessant te 
maken dient, volgens bovenstaande modellen 2 en 4, rekening gehouden te worden met de 
vraag hoe leerlingen het onderwerp ervaren met betrekking tot zichzelf en de wereld. 
Voor leerlingen van 14 tot 16 jaar kan het derhalve van belang zijn om een onderwerp te 
verplaatsen van het wereldniveau naar het ik-niveau. 

Deze twee aspecten worden gecombineerd: onderzocht wordt op welk niveau een onderwerp 
betrekking heeft (in de media, bij leerlingen), in hoeverre de leerlingen dit onderwerp 
interessant vinden en hoe het onderwerp, indien noodzakelijk, op een ander niveau gebracht 
kan worden. Voor de groep 'teleurgestelden' uit model 4 betekent dit laatste: hoe een 
onderwerp teruggebracht kan worden naar het niveau 'eigen omgeving', met het 
'wereld' -niveau als referentiekader. 

Het voor ons onderzoek ontwikkelde model heeft, net als model 2 en model 4, als basis de 
diverse niveaus waarop NME-gerelateerde onderwerpen zich afspelen. Naar het voorbeeld 
van model 4 worden vier belevingsniveaus onderscheiden. Het binnenste niveau (A) is het 
'ik'-niveau: het individu (de leerling) zelf. Het tweede niveau (B) betreft de 'directe 
omgeving' van het individu: in het geval van een leerling dus de thuisomgeving en de school. 
Daaromheen beweegt zich belevingsniveau C: 'onze wereld'. Dit is een ruimere omgeving: 
problemen op nationaal niveau of problemen waarbij zich een sociaal dilemma kan afspelen. 
Op dit niveau spelen dus andere factoren een rol dan alleen de eigen omgeving. Het buitenste 
niveau (D) kan 'de wereld' worden genoemd: ook mensen elders en de toekomstsituatie 
spelen hierbij een rol. 
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Met pijlen worden verschillendeNME-onderwerpen aangegeven. Deze wijzen naar het 
belevingsniveau waarop het onderwerp zich voornamelijk afspeelt. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn in het model weergegeven. Met gestippelde bruggen is weergegeven hoe 
onderwerpen ook op een ander niveau aandacht kunnen krijgen. Zo kan een onderwerp dat 
zich op niveau D afspeelt ook teruggebracht worden naar de mogelijkheden van het individu 
om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Het kan bijvoorbeeld voor de 
'teleurgestelde' groep leerlingen van belang zijn om 'wereldse' problemen teruggebracht te 
zien worden naar niveau A ofB en zo inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor henzelf. 
Ook kan een onderwerp uitgebreid worden: aspecten die nog geen rol hebben gespeeld 
kunnen erbij betrokken worden. Bij de discussie over Schiphol bijvoorbeeld wordt in het 
algemeen alleen naar nationale belangen gekeken, maar ook internationale aspecten kunnen 
een rol spelen: de gevolgen die uitbreiding van Schiphol heeft voor het totale vliegverkeer en 
voor de daarmee samenhangende milieueffecten. Leerlingen en docenten kunnen het model in 
specifieke gevallen invullen met verschillende onderwerpen en mogelijkheden om deze op 
een ander niveau aandacht te geven. 

Het ontwikkelde model heeft tot gevolg dat een aantal onderzoeksvragen ontstaat: 
Welke onderwerpen hebben interesse van de leerlingen? 
Is het waar dat leerlingen meer interesse tonen naarmate een onderwerp dichter bij hun 
eigen belevingswereld ligt? 
Op welk niveau ervaren leerlingen diverse onderwerpen en in hoeverre beïnvloedt dat hun 
interesse? 
Zijn er mogelijkheden om onderwerpen naar de belevingswereld van de leerling 'toe te 
brengen' of ze juist in een ruimer kader te plaatsen, om zo meer interesse in het onderwerp 
op te wekken? 

Om verscheidene mogelijke onderwerpen voor NME binnen de vakken natuurkunde en ANW 
in kaart te brengen en een indruk te krijgen hoe actueel deze zijn en op welk belevingsniveau 
ze voornamelijk betrekking hebben, is een oriënterend mediaonderzoek uitgevoerd, dat 
beschreven is in hoofdstuk 2. 
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1.3 NME in lesmethodes voor het vak ANW 

Een van de nieuwe vakken in de Tweede Fase is het vak Algemene NatuurWetenschappen 
(ANW). Dit vak heeft een plaats gekregen in het gemeenschappelijke deel en wordt derhalve 
onderwezen aan alle leerlingen HAVO en VWO. Het uitgangspunt van het nieuwe vak is dat 
leerlingen als onderdeel van hun algemene ontwikkeling onder meer inzicht dienen te krijgen 
van wat er in grote lijnen in de natuurwetenschappen gebeurt: hoe men te werk gaat, welke 
onderwerpen er zijn, hoe de kennis tot stand is gekomen en wat het belang is voor de 
maatschappij. Daarbij is ervoor gekozen om inhoudelijk op vier domeinen van de 
natuurwetenschappen in te gaan: Leven, Biosfeer, Materie en Zonnestelsel en heelal. 
Docenten en leerlingen kunnen, binnen de grenzen van deze inhoudelijke domeinen, zelf 
selecteren welke onderwerpen dieper worden onderzocht. Mede op deze wijze beoogt het vak 
leerlingen diverse vaardigheden aan te leren die vanuit de studiehuisgedachte komen: 
leerlingen kunnen zelf een deel van de leerstof kiezen, de bijbehorende onderwijsactiviteiten 
plannen, zelf toezicht houden op de voortgang en leren presenteren. Het vak wordt afgesloten 
met een schoolexamen- geen centraal schriftelijk examen-, in de vorm van een 
examendossier dat bestaat uit toetsen (met nadruk op de toepassing van kennis en 
vaardigheden), praktische opdrachten (inclusief de presentatie ervan) en een handelingsdeel 
(bijvoorbeeld het deelnemen aan een excursie, het voeren van een discussie of het bereiden 
van een product). Omdat het vak geen centraal examen kent, wordt het op de meeste scholen 
voornamelijk of geheel verzorgd in de vierde klas. 

In het kader van het onderzoek naar NME in de Tweede Fase zijn drie lesmethodes voor 
ANW voor het VWO bekeken, met als doel te inventariseren in hoeverre NME een plaats 
heeft binnen de methodes. De drie methodes zijn 'Solar' van uitgeverij Wolters-Noordhoff 
[10], 'Scala' van Malmberg [11] en 'ANW Actief van NijghVersluys [12]. Per methode zal 
kort worden weergegeven hoe deze in elkaar zit en daarna zal worden besproken welke 
NME-onderwerpen aandacht krijgen in de methode. De beschrijving is niet uitputtend: doel 
ervan is een inventarisatie van NME-onderwerpen in het vak ANW. 

Solar 
De methode 'Solar' bestaat uit twee boeken met in totaal 10 hoofdstukken. De indeling van 
de hoofdstukken volgt niet strikt de domeinen uit het examenprogramma, zoals bij de andere 
twee methoden. Benodigde voorkennis uit de Basisvorming is per boek weergegeven in een 
'compendium', waarnaar verwezen wordt indien een paragraaf deze voorkennis vereist. Elk 
hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen, die elk op dezelfde wijze zijn opgebouwd: stukken tekst 
met tussendoor wat korte vragen, gevolgd door keuze-opdrachten voor individueel of 
groepswerk. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een overzicht van kennis en vaardigheden 
die de leerling moet hebben, gevolgd door een diagnostische toets, die de leerlingen 
voorbereidt op een of meerdere eindtoetsen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met opdrachten, 
die de leerlingen voorbereiden op of ideeën geven over het uitvoeren van zelfstandige 
individuele of groepsopdrachten. 

NME-onderwerpen 
In het eerste hoofdstuk, 'Ontwikkeling', wordt kort aandacht besteed aan de 
energievoorziening van ruimtevaartuigen; ruimteafval krijgt echter geen aandacht. 
In het tweede hoofdstuk, 'Techniek', wordt aandacht besteed aan de zuivering van riool- en 
afvalwater en worden milieueisen genoemd bij het maken van technische ontwerpen. 
Hoofdstuk drie, 'Gezondheid en ziekte' , legt de nadruk op de medische ontwikkelingen en 
ontdekkingen en niet op NME-aspecten. 
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In hoofdstuk vier, 'Productie' wordt wel aandacht besteed aan enkele milieuaspecten van de 
hedendaagse grootschalige productiemethoden: de grote hoeveelheid blikafval wordt in een 
paragraaf over de productie van colablikjes belicht. Ook het maken van kleurstoffen vanuit de 
natuur krijgt aandacht. 
In hoofdstuk vijf, 'De onderzoeker' wordt de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode 
belicht. Het milieu krijgt hier alleen aandacht in het interview met een hoogleraar, die 
aangeeft het belangrijk te vinden om over grote milieuproblemen en de oplossing ervan na te 
denken. 
Hoofdstuk zes, 'Over bevolking' heeft een groot aantal NME-aspecten: milieubewustzijn, het 
tekort aan grond- en brandstoffen, nieuwe bronnen, recycling, milieueffecten van het verkeer, 
uitlaatgassen, fotosynthese en elementkringlopen, de groene revolutie en de gevolgen ervan, 
duurzame ontwikkeling, het mestprobleem en duurzaamheid in de landbouw krijgen aandacht. 
Hoofdstuk zeven, 'Zonnestelsel en heelal' bevat geen NME-onderwerpen. 
Hoofdstuk acht, 'Leven op aarde' daarentegen wel: de atmosfeer en ecosystemen daarin, 
kringlopen en energie van de zon, de biosfeer, klimaatveranderingen, fossiele brandstoffen en 
alternatieven, energiebesparing en duurzame oplossingen voor energieverbruik, de ozonlaag 
en het broeikaseffect. De laatste twee worden in deze methode afzonderlijk behandeld. 
In de hoofdstukken negen en tien, 'Geheimtaal van het leven' en 'Wentelend wereldbeeld' 
worden nauwelijks NME-onderwerpen aangesneden; alleen in de beschrijving van Darwins 
evolutietheorie wordt aandacht besteed aan ecosystemen op aarde. 

Scala 
De methode 'Scala' bestaat uit drie onderdelen: een handboek, dat beschouwd kan worden als 
een soort 'mini-encyclopedie' met informatie over de aan de orde komende onderwerpen, een 
opdrachtenboek, dat centraal staat en waar de beginopdracht voor elk hoofdstuk staat, en een 
CD-ROM, waarop aanvullende informatie staat in de vorm van extra opdrachten en 
diagnostische toetsen. In de methode wordt nadrukkelijk gemeld dat de nadruk niet ligt op 
feiten en theorieën, maar op succesvol werken op het gebied van de natuurwetenschappen en 
techniek. De bedoeling van de methode is dat de leerling in overleg met de docent per 
hoofdstuk een planning maakt. Daarna worden aan de hand van de planning via de opdrachten 
in het opdrachtboek, bestaande uit verplichte en keuzeopdrachten, de onderwerpen van een 
hoofdstuk doorlopen, waarbij de informatie uit het handboek en eventueel extra te vergaren 
informatie aan de orde komt. Vier hoofdstukken samen vormen een blok, dat gaat over een 
van de domeinen uit het examenprogramma. Elk blok wordt afgesloten met een een 
proefwerk of een verslag. 

NME-onderwerpen 
De informatie in het handboek is beoordeeld op de aandacht voorNME-gerelateerde 
onderwerpen. In blok één, 'Leven en gezondheid' wordt de nadruk gelegd op erfelijkheid, 
gezondheid en evolutie van het leven. In dit blok is niet erg veel aandacht voor NME
onderwerpen. Wel komen in het hoofdstuk evolutie natuur en ecosystemen aan de orde. 
Het tweede blok, 'Biosfeer' , behandelt veel NME-onderwerpen. In het hoofdstuk over de 
aarde komen de zon en diverse kringlopen (waterstof, koolstof, stikstof) aan de orde: 
ecosystemen op aarde en hun verband met de biosfeer. Er wordt aandacht besteed aan energie 
en het verlies van de kwaliteit van energie in de vorm van de hoofdwetten van de warmteleer. 
Ook het ontstaan van leven en het duurzaam omgaan met de natuur krijgen aandacht. In het 
hoofdstuk over de geschiedenis van de aarde wordt verwezen naar ecologische rampen door 
toedoen van technische ontwikkelingen. Aandacht wordt besteed aan energiebronnen en 
alternatieven in historisch perspectief, de groene revolutie en het bijkomende milieuprobleem 
door landbouw en veeteelt. Het derde hoofdstuk van het tweede blok gaat over duurzame 
ontwikkeling en is geheel gewijd aan NME-aspecten: energie, in de vorm van duurzaam 
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gebruik, alternatieve vormen zoals biomassa, de aantasting van regenwouden en andere 
ecologische systemen. Het laatste hoofdstuk van dit blok heet zelfs expliciet 
'milieuproblemen ' en behandelt het gat in de ozonlaag, het broeikaseffect en de zure neerslag 
en scenario's en modellen voor de toekomst. In deze methode wordt heel nadrukkelijk een 
koppeling gemaakt tussen deze drie begrippen: CFK's zijn broeikasgassen en tasten de 
ozonlaag aan, de UV -straling die door het gat in de ozonlaag de aarde bereikt versterkt het 
broeikaseffect, ozon is zelf een broeikas gas, stikstofverbindingen breken de ozonlaag af en 
hebben invloed op zure neerslag etc. 
In blok drie, 'Materie in beweging', krijgt NME vrijwel alleen aandacht in het hoofdstuk 
'Productieprocessen'. De steeds groter wordende afvalberg door toedoen van productie wordt 
belicht: onder andere komen CFK's, afvalwater, fossiele brandstoffen, verzuring en recycling 
ter sprake. Ten aanzien van duurzame ontwikkeling wordt een paragraaf gewijd aan duurzame 
energie. 
Blok vier gaat over het heelal en beschrijft de historie en ruimtevaartontwikkelingen. NME
aspecten (bijv. ruimteafval) worden niet belicht. 

ANW Actief 
De methode 'ANW Actief' bestaat uit een bronnenboek en een examendossier. In het 
bronnenboek staan 62 artikelen met informatie, ingedeeld in vijf afdelingen: een algemene 
afdeling over wetenschap en vier afdelingen die ieder gewijd zijn aan een van de domeinen 
van het examenprogramma ANW. Het examendossier is een ordner met informatie over de 
werkwijze met de methode en dossieropdrachten. De bedoeling van de methode is dat door 
leerlingen en docenten een zogenaamde bosroute wordt gemaakt met verschillende etappes. 
Elk van deze etappes behandelt dan bepaalde aspecten, die meestal niet beperkt blijven tot een 
van de vier domeinen, maar domeinoverschrijdend zijn. Bij elke etappe hoort een aantal 
artikelen en opdrachten. In de methode zijn vier voorbereide routes weergegeven, maar 
leerlingen en! of docenten kunnen ook eigen routes maken. In elke route zijn (minimaal) twee 
dossieropdrachten opgenomen. Deze opdrachten spelen op specifiekere wijze in op de 
vaardigheden die getoetst worden in het handelingsdeel en in de praktijkopdrachten van het 
examenprogramma. 

NME-onderwerpen 
Van de artikelen in het bronnenboek is bekeken in hoeverre NME-onderwerpen aan de orde 
komen. In de algemene afdeling wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. 
Alleen in het artikel over asbest worden NME-aspecten aan de orde gesteld: verwerking van 
gevaarlijke stoffen in het afval. 
De afdeling 'Leven ' beschrijft het leven van de mens op macro- en microniveau. Vooral 
aspecten van de medische wetenschap krijgen aandacht, natuur en ecosystemen krijgen kort 
aandacht in het artikel over evolutie. 
In de afdeling 'Biosfeer' is meer aandacht voor NME: de bodem en evenwicht daarin, 
afvalwater en de zuivering ervan, de koolstofkringloop, straling en de effecten die dit heeft en 
ozon, de ozonlaag en de atmosfeer. Het broeikaseffect krijgt in deze methode geen aandacht. 
In de afdeling 'Materie' wordt in de artikelen over ijzer en papier aandacht besteed aan 
afvalverwerking: de kringloop van blik en oud papier worden besproken. Radioactiviteit 
wordt besproken in een paragraaf over madame Curie. 
In de afdeling 'Zonnestelsel en heelal' worden de sterren, zon en maan behandeld, net als het 
historische wereldbeeld van het heelal, satellieten en relativiteit. NME-aspecten worden in 
deze afdeling niet besproken. 
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Korte vergelijking van de methoden 
De methode 'Solar' voldoet het meest aan het 'ouderwetse' concept van een leerboek dat 
gevolgd moet worden. Wel wordt veel aandacht geschonken aan opdrachten en bestaan er 
keuzeopdrachten, maar de inhoud van het boek is vastgelegd door de hoofdstukken. De 
samenstellers hebben in deze hoofdstukken diverse aspecten uit de verschillende domeinen 
door elkaar aan de orde laten komen. Ook in 'ANW Actief' worden de verschillende domeinen 
door elkaar behandeld, maar is de informatie in het bronnenboek wel per domein 
gerangschikt. De leerlingen worden 'op pad' gestuurd door de artikelen heen aan de hand van 
bosroutes. In 'Scala ' vormen opdrachten de centrale lijn van het werken van de leerling. Aan 
de hand van opdrachten wordt verwezen naar teksten in het bijbehorende handboek. 'Scala ' 
volgt wel de in het examenprogramma genoemde domeinen vrij nauwgezet: eerst het domein 
'Leven', dan 'Biosfeer', 'Materie' en 'Heelal'. Wel wordt aangegeven dat leerlingen in 
overleg met hun docenten kunnen besluiten om de leerstof zo te plannen dat de domeinen 
door elkaar behandeld worden. 

Met betrekking tot aandacht voor NME geldt voor alle methoden dat het domein 'Biosfeer' de 
meeste aanknopingspunten biedt voor het behandelen van NME-onderwerpen. Ecosystemen 
op aarde, de energievoorziening, brandstoffen, afval(water), recycling, kringlopen, de 
atmosfeer, het broeikaseffect en de ozonlaag zijn onderwerpen die bijna in alle methoden in 
meer of mindere mate aandacht krijgen. Wel zijn er verschillen in de manier van behandelen. 
Een opvallend verschil is te constateren in de behandeling van de onderwerpen ozonlaag en 
broeikaseffect. 'Solar' behandelt beide begrippen, maar in principe als afzonderlijke 
problemen. 'Scala ' behandelt beide ook, maar legt nadruk op het verband dat tussen beide 
problemen bestaat. 'ANW Actief' tenslotte behandelt alleen de ozonlaag en laat het 
broeikaseffect buiten beschouwing. Wanneer de informatieboeken van de drie methodes 
onderling worden vergeleken, lijkt het erop dat 'Scala ' en 'Sol ar' meer expliciete aandacht 
aan het milieu besteden dan 'ANW Actief'. 
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1.4 Meten en metingen verwerken 

In het didactisch onderzoek zijn metingen en de verwerking ervan van belang om zinnige 
uitspraken te doen over eigenschappen van personen of groepen van personen. Geprobeerd 
wordt op velerlei manieren hypotheses over onderwijssituaties te toetsen door 
meetinstrumenten te ontwikkelen, meetgegevens te verzamelen, deze uit te werken en op 
verantwoorde wijze te interpreteren. Belangrijke meetinstrumenten in het didactisch 
onderzoek zijn enquêtes en toetsen. Voor de verwerking van data worden veelal statistische 
methoden gebruikt. Op basis van de statistische verwerking is het dan mogelijk uitspraken te 
doen over het ontwikkelde meetinstrument en over de kwaliteit van de onderzoeksconclusies. 

In deze paragraaf zal in beknopte vorm aandacht worden besteed aan de meetinstrumenten en 
statische methoden die gebruikt zullen worden bij het in dit verslag beschreven onderzoek. 
Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de literatuur [13, 14, 15, 16]. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee verschillende meetinstrumenten om de kennis, 
opvatting en interesse van leerlingen te onderzoeken: het interview en de enquête 
(vragenlijst). Op beide wordt hier kort ingegaan, waarna de statistische methoden die gebruikt 
zijn bij het verwerken van de enquêtes zullen worden toegelicht. 

Het interview 
Interviews zijn te classificeren naar de gebruikte methode. Zo kan een interview 
geclassificeerd worden als een vrij gesprek, een geleid gesprek of een 
'hardop-denken' -interview. In dit onderzoek is laatstgenoemde vorm van interviewen 
gebruikt. De leerlingen is gevraagd hardop de vragen te lezen en te vertellen hoe ze tot een 
bepaald antwoord komen. 

De vragenlijst 
Bij de constructie van vragenlijsten zijn er diverse mogelijkheden. Vragen kunnen worden 
onderscheiden als vragen met gesloten of open antwoorden. 
Bij vragen met open antwoorden wordt de ondervraagde de mogelijkheid geboden geheel in 
eigen woorden een antwoord te noteren. Dit heeft als voornaamste voordeel dat 
genuanceerdere deducties kunnen worden gedaan naar aanleiding van het ingevulde: naast het 
inhoudelijke antwoord levert namelijk ook de woordkeus en formulering van een antwoord 
veel informatie op ten aanzien van kennis, houding en gedrag van de ondervraagde. Een groot 
nadeel hieraan is dat de verwerking van open antwoorden veel tijd in beslag neemt en 
moeilijk statistisch te realiseren is. 
Om problemen te voorkomen is in dit onderzoek dan ook gekozen voor vragen met gesloten 
antwoorden. Dit wil zeggen dat de ondervraagde leerling een keuze moet doen uit 
verscheidene antwoorden die hem aangeboden worden. Tijdens het onderzoek zijn twee 
soorten vragen voorgelegd aan de leerlingen: meerkeuzevragen en vragen met een 
antwoordschaaL 

Bij de meerkeuzevragen wordt een vraag gesteld met een aantal mogelijke antwoorden, 
waarvan er slechts één juist is. De leerling moet het antwoord kiezen dat volgens hem of haar 
het juiste is. Tijdens het onderzoek is deze vraagvorm gebruikt in de proefenquête 
(hoofdstuk 3) en wel in de vorm van vierkeuzevragen. 

Bij de vragen met een antwoordschaal wordt een vraag of een bewering gegeven waarvan de 
leerling moet aangeven in hoeverre hij of zij het met de vraag of bewering eens is. In dit 
onderzoek is hierbij gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal: de leerlingen kan kiezen uit vijf 
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gradaties van 'eens zijn' met de vraag: 'helemaal eens', 'eens', 'neutraal', 'oneens' en 
'helemaal oneens'. Deze vorm biedt als mogelijkheid dat nagegaan kan worden in hoeverre 
een leerling feitelijke informatie weet en ook dat de opvattingen van de leerlingen kunnen 
worden bepaald. Bovendien kan aan elk antwoord een getal worden gekoppeld, hetgeen veel 
voordelen biedt bij de verwerking van de antwoorden. Voor deze verwerking is het van 
belang te weten met welk meetniveau de gebruikte schaal correspondeert. 

Volgens de regel die men gebruikt om een getal aan een object te koppelen, zijn vier schalen 
te onderscheiden: nominale, ordinale, interval- en proportionele schalen. 
Bij de nominale schaal zijn de toegekende getallen etiketten zonder meer, een wijze van 
aanduiding. Bijvoorbeeld: mannen: 1; vrouwen: 2. 
In het geval van een ordinale schaal worden de objecten in oplopende of afdalende volgorde 
gerangschikt. Beantwoord wordt aan het postulaat a > b en b > c, dan a > c. Het verschil 
tussen a en b hoeft echter niet hetzelfde te zijn als dat tussen b en c. 
Bij intervalschalen is dit wel het geval: bij deze schalen geldt dat het verschil tussen score 2 
en score 3 even groot is als tussen score 4 en score 5. Dit maakt een groot aantal bewerkingen 
mogelijk: berekening van het gemiddelde, berekening van de standaarddeviatie, berekening 
van de Pearson-correlatiecoëfficiënt ren statistische verwerking van deze grootheden, die 
hieronder worden toegelicht. 
Bij proportionele schalen is bovendien nog vereist dat het nulpunt van de schaal absoluut is; 
in de sociale wetenschappen wordt deze schaal vrijwel nooit gebruikt. 

De hierboven beschreven vijfpuntsschaal van 'helemaal eens' naar 'helemaal oneens' is een 
ordinale schaal'; men kan niet in absolute zin zeggen dat het verschil tussen 'helemaal eens' 
en 'eens' even groot is als het verschil tussen 'eens' en 'neutraal'. Desondanks is het in 
dergelijke gevallen in de sociale wetenschappen niet ongebruikelijk om de schaal toch als 
intervalschaal te benaderen, alsof de intervallen op de ordinale schaal gelijk zijn. Deze 
benadering levert een extra afwijking op, die in praktijk geen grote bezwaren oplevert [17,18]. 
In dit onderzoek zal deze benadering worden gebruikt, omdat de gebruikelijke statistische 
verwerking van de antwoorden dan mogelijk is. 

Statistische verwerking 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de statistische grootheden en 
verwerkingstoetsen die in het onderzoek gebruikt zijn. Bij de verwerking van de scores in het 
onderzoek is gebruik gemaakt van het programma SPSS, versie 7.5 voor Windows, dat 
mogelijkheden biedt om onderstaande grootheden - en vele andere - te bepalen. 

p-waarde: de p-waarde van een vraag geeft de fractie aan, die de gemiddelde score op een 
vraag is ten opzichte van de maximale score op die vraag. Hoe hoger dep-waarde, des te 
dichter de gemiddelde score ligt bij de maximaal te behalen score en des te gemakkelijker de 
vraag voor de leerlingen is. In het geval van meerkeuzevragen is de p-waarde de fractie 
leerlingen die het juiste antwoord geeft, omdat op een meerkeuzevraag slechts óf een geheel 
juist óf een geheel onjuist antwoord gegeven wordt. Wanneer de kwaliteit van 
meerkeuzevragen wordt beschouwd, geldt dat deze slecht is wanneerdep-waarde de gokkans 
nadert. Zo wordt voor vierkeuzevragen meestal dep-waarde van 0,40 gehanteerd als kritische 
waarde; een lagere p-waarde komt te dicht bij de gokkans van 0,25. 

a-waarde: bij meerkeuzevragen is de a-waarde de fractie leerlingen dat voor een alternatief 
(onjuist) antwoord (een afleider) kiest. Bij een goede meerkeuzevraag geldt voor alle 
alternatieven dat de a-waarde per alternatiefniet zeer klein, maar ook niet zeer groot mag zijn. 

17 
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frequentie: het aantalleerlingen dat een bepaald antwoord heeft gegeven. 

gemiddelde score: de som van alle scores, gedeeld door het aantal scores. In formulevorm: 

'Lxkfk 
x= k , met Xk = de ke score,fi = de frequentie van de ke score, N =het totaal aantal 

N 
scores 

modus: de score met de hoogste frequentie. 

mediaan: de score waaronder en waarboven de helft van alle scores ligt. 

standaarddeviatie (cr): de standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de scores van 
de leerlingen rond de gemiddelde score. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe groter de 
spreiding, hoe meer de scores van de leerlingen verschillen. In formulevorm: 

'L<xk -x)2 fk 
_k:.:..__ ____ , met Xk.fi en N als hierboven 

N 
(j= 

Pearson-correlatiecoëfficiënt r: correlatiecoëfficiënten tussen de scores op twee variabelen 
geven aan in welke mate de scores op de ene variabele verband houden met de scores op de 
andere variabele. De waarde van r ligt tussen -1 en 1. In het geval r = 1 is sprake van 
maximale positieve correlatie: een positieve score op de ene variabele impliceert dan in 100% 
van de gevallen een net zo positieve score op de andere variabele en een negatieve score op de 
ene variabele impliceert in alle gevallen een net zo negatieve score op de andere variabele. In 
het geval r = -1 is sprake van maximale negatieve correlatie: een positieve score op de ene 
variabie impliceert in alle gevallen een net zo negatieve score op de andere variabele. Als r = 
0, betekent dat dat er geen relatie aan te geven is tussen de scores op de twee variabelen 
onderling. 

In formulevorm wordt de correlatiecoëfficiënt r tussen twee variabelen x en y gegeven door 
[14, 13]: 

T -toets voor een gemiddelde: met deze toets wordt een steekproefonderzoek gedaan naar het 
gemiddelde van een bepaalde variabele binnen een populatie. Hierbij geldt als voorwaarde dat 
de verdeling van de scores op de variabele in principe goed benaderd dient te worden door 
een normale verdeling. Naarmate de steekproefomvang n groter is, mag de populatieverdeling 
meer hiervan afwijken. In het onderzoek is de T-toets in SPSS gebruikt om de gemiddelde 
scores op twee variabelen met elkaar te vergelijken om te bepalen of deze gemiddelde scores 
significant van elkaar verschillen (met een onbetrouwbaarheid van 5%). 

Bij het onderzoek naar een gemiddelde door middel van een T -toets wil men op grond van 
een aselecte steekproef van n elementen met gemiddelde m0 de hypothese toetsen dat het 
gemiddelde van de populatie Jlo is. De nulhypothese kan dus kortweg geschreven worden als: 

Ho: J1 = Jlo 
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Als Ho onjuist is, voldoet dus, in geval van tweezijdig toetsen, de alternatieve hypothese: 

Uiteraard wordt bij toetsing uitgegaan van mo, het waargenomen gemiddelde in de steekproef 
van n elementen. Omdat het uitgangspunt van de T-toets is, dat de verdeling normaal verdeeld 
is, is de toetsingsgrootheid T dan: 

(1.1) 

met a= de standaardafwijking van de populatie. Omdat deze in praktijk gewoonlijk niet 
bekend is, kan deze, voor voldoende groten (n > 120) goed worden geschat door s ': 

'fS s =s --
n -1 

met s = de standaardafwijking behorend bij de steekproef. 

Bij een kleinere steekproef is deze schatting niet goed en moet de T -toets vervangen worden 
door de toets van Student; voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar [14]. 

In geval van tweezijdig toetsen bestaat de kritieke zone uit twee symmetrisch ten opzichte van 
0 gelegen delen, met ieder een onbetrouwbaarheidsdrempel Yza. Hieruit volgen de kritieke 
waarden: 

TuNKS = Tlf>a en TREeHTS = TJ-lf>a· 

In dit onderzoek is bij de gebruikte T -toets is steeds voor a = 0,05 gekozen. De bijbehorende 
kritieke waarden zijn [14]: TuNKS = To.o2s= -1,96 en TRECHTS = To,975 = 1 ,96. 

De beslissing komt dan als volgt tot stand: Ho wordt verworpen ten gunste van het alternatief 
J1 < Jlo indien de bij het waargenomen gemiddelde mo behorende waarde T0 volgens (1.1) in 
het linker kritieke gebied ligt, dus als T0 ~ Tlf>a = -1,96; Ho wordt verworpen ten gunste van 
het alternatief J1 > Jlo indien To in het rechter kritieke gebied ligt, dus als To ~ T1-lf>a = 1,96; Ho 
wordt niet verworpen als T0 niet in de kritieke zone ligt, dus voor Tlf>a < Ta< T1-lf>a· 

In het geval dat van de gemiddelden op twee variabelen vergeleken wordt of deze significant 
van elkaar verschillen, wordt als te toetsen grootheid het verschil tussen de twee 
steekproefgemiddelden Jlo = Jli- J12 gebruikt. Wanneer deze verschilwaarde Jlo met de T-toets 
significant blijkt afte wijken van 0, worden de twee gemiddelden Jli en J12 significant 
verschillend genoemd. De nulhypothese krijgt dus de vorm: J1 = 0, en wordt verworpen als de 
absolute waarde van T0 groter dan 1,96 is. Dit is ook de procedure die het programma SPSS 
gebruikt bij het vergelijken van de gemiddelden op twee variabelen met een T -toets. De 
gevonden T -waarde wordt derhalve vergeleken met de grenswaarde van 1 ,96. Iets minder 
nauwkeurig wordt deze waarde in de praktijk ook wel als Tgrens = 2 omschreven. 

factoranalyse: de term factoranalyse is een verzamelnaam voor een aantal statistische 
technieken waarbij een complete matrix van waarnemingsuitkomsten wordt gecomprimeerd 
tot een kleinere matrix met waarden van hypothetische variabelen zonder dat relevante 
informatie verloren gaat. Deze hypothetische variabelen worden factoren genoemd. 
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Het doel van de klassieke factoranalyse is het vinden van de beste weergave van de 
geobserveerde correlaties. leder van de m variabelen Xi wordt geschreven als een lineaire 
combinatie vanp < m 'common factors' (componenten) en een 'unique factor': 

Het doel van de componentenanalyse is het bereiken van een maximale variantie. Ieder van de 
m variabelen Xj wordt geschreven als een lineaire combinatie van onderling niet gecorreleerde 
componenten Y1, ... , Ym zodanig dat elke component op zijn beurt een maximale bijdrage 
levert aan de totale variantie van de m variabelen. Er wordt bij componentenanalyse 
geprobeerd met zo weinig mogelijk lineaire combinaties (k < m) zoveel mogelijk variantie te 
verklaren. Deze analyse is uit te voeren met SPSS. 



HET KRANTENONDERZOEK 

Hoofdstuk 2 

HET KRANTENONDERZOEK 

2.1 Inleiding en opzet krantenonderzoek 

Als eerste stap in het onderzoek is het van belang de diverse NME-gerelateerde onderwerpen 
in kaart te brengen en hieruit een selectie te maken van onderwerpen die interessant zijn voor 
de vakken natuurkunde en ANW. Op deze onderwerpen kan in het vervolg van het onderzoek 
dan de nadruk gelegd worden. Voor het maken van deze selectie is van belang te weten welke 
onderwerpen actueel zijn en op welk belevingsniveau, volgens het in paragraaf 1.2 opgezette 
model, deze zich afspelen. 

Er is voor gekozen om dit vooronderzoek te verrichten in de vorm van een kleinschalig 
mediaonderzoek Dit biedt niet alleen als voordeel dat actuele NME-onderwerpen eenvoudig 
in kaart kunnen worden gebracht, maar dat ook gekeken kan worden naar andere aspecten die 
van belang kunnen zijn voor de kennisbasis en interesse van leerlingen op het gebied van het 
desbetreffende onderwerp. In eerder onderzoek [19, 20] is namelijk al gebleken dat onjuiste 
berichtgeving in de media (verkeerde ideeën, door elkaar gebruiken van verschillende 
eenheden etc.) tot veel verwarring kan leiden, ook bij leerlingen. Derhalve is het ook met 
betrekking tot NME van belang om te onderzoeken of de media foutieve feiten of ideeën 
verspreiden, of het wetenschappelijk (fysisch) karakter van de onderwerpen aandacht krijgt en 
in hoeverre er in absolute zin aandacht geschonken wordt aan NME. Op deze wijze kan het 
mediaonderzoek aanknopingspunten en houvast bieden bij het ontwikkelen van een 
leerlingenenquête, die meer inzicht in kennis en mening van de leerlingen moet gaan geven. 

Het mediaonderzoek heeft zich beperkt tot de schrijvende media, en wel kranten. Van een 
drietal dagbladen is gedurende een periode van drie weken (26 oktober t/m 14 november 
1998) bekeken welke artikelen natuur en/ofmilieu als onderwerp hebben afraakvlakken 
hebben met natuur en milieu, zonder dat er specifieke aandacht aan wordt besteed. De voor 
het onderzoek geselecteerde dagbladen zijn het 'Eindhovens Dagblad' (ED), het 'Algemeen 
Dagblad' (AD) en het 'NRC Handelsblad' (NRC). De achtergrond van deze keuze is het 
verkrijgen van een breed scala aan dagbladen: een regionale, een 'populaire' landelijke en een 
'degelijke' landelijke krant. 

Bij de analyse van de artikelen zijn negen beoordelingscriteria gebruikt: inhoud, onderwerp, 
belevingsniveau, karakter, waarheidsgehalte, invalshoek, NME-aandacht, omvang en 
diepgang. Elk artikel heeft een omschrijving ofbeoordeling gekregen op elk van deze criteria. 
Alvorens de resultaten van de analyse worden vermeld, worden de criteria eerst toegelicht. 

Inhoud: Dit is een beschrijving van het artikel in enkele woorden. In combinatie 
met de titel van het artikel, de datum van verschijnen van het artikel in de 
krant en eventueel de auteur geeft dit een kort overzicht van de inhoud 
van het artikel. 
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Onderwerp: Dit criterium beschrijft welk NME-onderwerp in het artikel aan de orde 
komt. Als onderwerpsbeschrijving zijn algemene begrippen gebruikt als 
'geluidshinder', 'energieverbruik', 'afval', 'ecosystemen' etc. 

Belevingsniveau: Dit beschrijft op welke cirkel van het ontwikkelde model (zie paragraaf 
1.2) het artikel betrekking heeft. Dit wordt aangegeven door gebruik te 
maken van de letters A (de mens als individu), B (de mens en zijn directe 
omgeving), C (nationaal niveau) enD (mondiaal niveau). 

Karakter: Met dit criterium wordt weergegeven welk karakter de inhoud van het 
artikel heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen met een 
politieke, economische, wetenschappelijke of puur informatieve inslag. 
In het geval van wetenschappelijke artikelen is ook het bijbehorende 
wetenschappelijke vakgebied vermeld. 

Waarheidsgehalte: Er wordt beoordeeld of hetgeen in het artikel vermeld wordt, juist is. Met 
name is gekeken naar de juistheid van wetenschappelijke gegevens: er 
kunnen bijv. onjuistheden in artikelen voorkomen die de oorzaak kunnen 
zijn van onbegrip en misvattingen bij leerlingen. Veelal is deze rubriek 
echter 'niet van toepassing' op een artikel. 

Invalshoek: Bekeken wordt vanuit welke invalshoek het artikel geschreven is. 
Daarmee wordt bedoeld dat nagegaan is of het artikel vanuit een neutraal 
gezichtspunt geschreven is, of het opiniërend is of dat het zelfs beoogt 
een waardendiscussie op gang te brengen ofhet gedrag van mensen te 
veranderen. 

NME-aandacht: Bij dit criterium wordt geanalyseerd welke aandacht het NME-karakter 
van het beschreven onderwerp in het desbetreffende artikel krijgt. Vier 
categorieën worden onderscheiden: de natuur- en milieuaspecten van het 
onderwerp worden in het artikel buiten beschouwing gelaten ( -), alleen 
het natuuraspect van de onderwerp wordt behandeld (N), alleen het 
milieuaspect krijgt aandacht (M) of het natuur- én het milieuaspect van 
het onderwerp worden in het artikel in beschouwing genomen (NM). 

Omvang: De lengte van het artikel wordt weergegeven op een vijfpuntsschaaL 
Deze schaalloopt van 'zeer kort' (enkele regels, score 1) via 'gemiddeld' 
(2 à 3 kolommen, score 3) tot 'zeer lang' (meer dan een halve pagina, 
score 5). 

Diepgang: De diepgang van het artikel wordt beoordeeld, eveneens op een 
vijfpuntsschaal, die loopt van 'zeer oppervlakkig' (score 1) via 'neutraal' 
(score 3) naar 'zeer diepgaand en specifiek'(score 5). Bij de beoordeling 
van dit criterium is onder andere gekeken naar de argumentatiegraad van 
het gestelde en de opbouw van het artikel. Tevens is het gebruik van 
vakterminologie hierin meegenomen. 

Alle geselecteerde artikelen zijn beoordeeld op de genoemde criteria. Een overzicht van alle 
artikelen en hun beoordeling is, gesorteerd per krant, te vinden in appendix C. Na de 
beoordeling van alle artikelen, is een analyse gemaakt van de resultaten per criterium, zo 
mogelijk per krant. 
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2.2 Resultaten van de analyse 

In het ED zijn 27 artikelen gevonden waarin NME-onderwerpen aan de orde komen. In het 
AD zijn dat er 76 en in de NRC 62. Bij de selectie ervan zijn niet alleen die artikelen gekozen 
waarin natuur en milieu expliciet aandacht krijgen, maar ook artikelen waarin het NME
aspect van het onderwerp juist onderbelicht blijft, zijn in de beschouwing opgenomen. Met 
betrekking tot twee onderwerpen zijn niet alle artikelen beschouwd: over de wateroverlast in 
Nederland en de orkaan Mitch in Midden-Amerika zijn in de genoemde periode zeer veel 
artikelen verschenen door het momentane actuele karakter ervan. Indien deze artikelen geen 
ander doel hebben dan een puur journalistieke beschrijving van de dagelijkse situatie te geven 
en ze dus geen natuur- of milieuaspecten van deze rampen aan de orde stellen, zijn deze niet 
in de analyse meegenomen. Over de desbetreffende onderwerpen is exemplarisch één artikel 
per krant in de overzichten in appendix C opgenomen. Men dient zich dus te realiseren, dat 
artikelen over deze twee onderwerpen in de hiernavolgende beschouwing minder aandacht 
krijgen dan zij in de krant hebben gehad. 

Dat het aantal geselecteerde artikelen uit het ED klein is ten opzichte van het AD en de NRC 
kan verklaard worden door het feit dat het ED in het algemeen minder pagina's heeft (vooral 
in de zaterdageditie) dan de andere twee en dat het ED relatiefveel aandacht besteedt aan 
regionale berichten, die slechts sporadisch een NME-aspect hebben. 

Hieronder volgen de resultaten van de analyse per criterium: 

Diepgang 
Gebruik makend van de genoemde vijfpuntsschaal is voor elk van de drie dagbladen de 
gemiddelde diepgang (Dp) van de artikelen bepaald. Dit levert de volgende resultaten voor 
deze gemiddelde score, inclusief de standaardafwijking a ervan: 

ED: 
AD: 
NRC: 

Dp=2,56 
Dp = 2,68 
Dp = 2,81 

a= 0,92 
a= 0,89 
a= 0,88 

Om te bepalen of deze gemiddelden significant (op 5%-niveau) van elkaar verschillen, is een 
Student-Hoets uitgevoerd. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar de T-toets in 
paragraaf 1.4, met de kanttekening dat in dit geval gebruik is gemaakt van de Student-t-toets 
omdat het gaat om een kleine steekproef. Het uitvoeren van deze toets met een 
95%-betrouwbaarheidsintervalleert dat qua diepgang geen statistisch significant verschil te 
constateren is tussen de verschillende kranten. Wel is opvallend dat alleen artikelen uit de 
NRC de score 5 (zeer diepgaand en specifiek) gehaald hebben (drie maal). Het betreft 
artikelen uit de wetenschapsbijlage, die in de NRC in het algemeen wat diepgaander en 
uitgebreider zijn dan in de andere twee bladen. Dit blijkt ook uit het feit dat alleen artikelen 
uit de NRC de score 5 hebben gehaald op het criterium 'omvang' (tweemaal). Eén artikel 
heeft op beide criteria de score 5 behaald. 

Voor alle kranten geldt dat de gemiddelde score kleiner dan 3 is. Dit impliceert dat de 
diepgang gemiddeld minder is dan het midden van de scoreschaal, die 'gemiddeld, neutraal' 
genoemd is. Dit is een direct gevolg van het grote aantal stukjes met een politiek karakter, die 
vaak niet meer zijn dan een weergave van een besluitvorming of meningsverschil en die 
verder geen beargumenteerde redeneringen bevatten. Deze artikelen hebben score 1 of2 
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gekregen. Het gevolg hiervan is dat met betrekking tot de diepgang de modus voor alle 
kranten 2 is. 

Omvang 
Ook bij dit criterium is gewerkt met de vijfpuntsschaal en is voor elk van de drie kranten de 
gemiddelde omvang (Om) van de artikelen bepaald. De volgende resultaten zijn gevonden, 
inclusief de standaardafwijking crin deze gemiddelde scores: 

ED: 
AD: 
NRC: 

Om =2,67 
Om= 2,57 
Om= 2,58 

a= 0,90 
a= 0,96 
a= 1,04 

Ook hier is een Student-t-toets uitgevoerd om de gemiddelde scores onderling te vergelijken. 
Dit levert op dat geen statistisch significant verschil in de omvang van de artikelen in de drie 
kranten te constateren is, op 5%-niveau. Relatiefveel artikelen hebben score 1 (zeer kort, 
enkele regels) gekregen. Dit is te verklaren door het feit dat in kranten het absolute aantal 
korte berichten veel groter is dan het aantallange artikelen; ook met betrekking tot NME zal 
deze verhouding derhalve voorkomen. Dat de gemiddelde score kleiner dan is dan 3 heeft 
dezelfde oorzaak: er zijn meer korte dan lange berichten, waardoor de balans iets beneden 
'gemiddeld, 2 à 3 kolommen' uitkomt. De modus is bij alle kranten 3; bij hetEDen het AD 
heeft zelfs meer dan de helft van de beschouwde artikelen deze 'gemiddelde' omvang. 

NME-aandacht 
De mate van aandacht voor het NME-aspect van het onderwerp staat uitgewerkt in tabel 2.1: 
per score is het percentage artikelen weergegeven dat deze score behaald heeft. 

TABEL 2.1: Procentuele verdeling van de 
NME-aandacht in de NME-gerelateerde 

"k I kr arll een per ant. 

% ED AD NRC 
- 33,3 42,1 30,6 

N 25,9 7,9 12,9 
M 18,5 35,5 41,9 

NM 22,2 14,5 14,5 

Uit de tabel blijkt dat in een groot aantal artikelen over natuur- en milieugerelateerde 
onderwerpen geen enkele aandacht besteed wordt aan deNME-kant van het onderwerp: vaak 
blijken alleen politieke en economische belangen, feiten en redeneringen verwoord te worden. 

Voorbeelden hiervan zijn artikelen als "Oogst bedreigd, boeren vragen steun" (NRC), waarin 
boeren de politiek om steun vragen omdat ze vele inkomsten mislopen, en "Groeicijfers over 
Schiphol onjuist" (NRC), waarin betoogd wordt dat het politieke besluit om Schiphol verder 
te laten groeien gebaseerd is op te lage verwachtingen van de groei van de luchtvaart. In 
dergelijke artikelen wordt niet gesproken over de natuur- en milieuaspecten van het 
desbetreffende onderwerp c.q. de gevolgen van de regenval voor de bodem en de 
milieunormen met betrekking tot geluidshinder rondom Schiphol. 

In veel artikelen is er aandacht voor de milieu-aspecten van het onderwerp: in 40,7% (ED), 
50,0% (AD) en 56,4% (NRC) van de geselecteerde artikelen krijgt milieu aandacht. Natuur 
krijgt bij twee kranten in minder gevallen aandacht dan milieu: bij het AD in 22,4% van de 
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artikelen en bij de NRC in 27,4% van de artikelen. Het ED heeft relatiefmeer artikelen met 
aandacht voor natuur: 48,1 %. 

Invalshoek 
Verreweg de meeste krantenartikelen hebben een neutrale invalshoek: ze zijn beschrijvend 
en/ of geven verschillende opinies weer. Voor het ED, het AD en de NRC geldt dit voor 
respectievelijk 77 ,8%, 69,7% en 7 4,1% van de artikelen. In een kleiner aantal gevallen is er 
sprake van dat één expliciete mening wordt uitgedragen: de opinie van een persoon of 
groepering. Vaak betreft dit ingezonden brieven op de opiniepagina van de krant. Het betreft 
respectievelijk 14,8%, 28,9% en 25,8% van de beschouwde artikelen. Slechts in enkele 
gevallen hebben deze opiniërende artikelen ook een waardenvormend of gedragsbeïnvloedend 
element. Van dergelijke artikelen, waarin de auteur probeert het denk- of doepatroon van de 
lezer te beïnvloeden zijn er in het ED 4 gevonden, in het AD 6 en in de NRC 2. 

Het blijft echter de vraag of, ondanks het ogenschijnlijk neutrale karakter van de 
krantenartikelen, de opvattingen en het inzicht van de lezers ten opzichte van het onderwerp 
beïnvloed wordt door de berichten. Vaak wordt namelijk, zij het op neutrale wijze, toch 
slechts een enkele kant van een onderwerp belicht, zodat de lezer een eenzijdig beeld krijgt en 
de vorming van zijn of haar opinie daarop baseert. Voor een attitude- en kennisonderzoek bij 
leerlingen (en leraren) is het derhalve een interessante opdracht om de mogelijkheden van 
gedragsbeïnvloeding te onderzoeken, maar dit valt buiten de doelstellingen van dit onderzoek. 

Karakter 
In tabel 2.2 is weergegeven welk karakter de diverse artikelen hebben. Sommige artikelen 
hebben meer dan één karakter toegewezen gekregen, waardoor de som der percentages meer 
dan 100 is. 

T 2 2 p I dl" I k k ABEL . : rocentue e ver e zng van zet ara ter van d t"k I e ar z een per kr ant 
krant ED AD NRC 

karakter 
1 politiek 48,1 55,3 51,6 
economisch 29,6 26,3 17,7 
informatief 14,8 10,5 17,7 
(natuur )wetenschappelijk 29,6 27,6 27,4 
waarvan: chemie - 2,6 3,2 

natuurkunde - 2,6 6,5 
biologie 3,7 10,5 6,5 
ecologie 7,4 2,6 6,5 
technologie/algemeen 14,8 7,9 3,2 
geologie - 1,3 -
meteorologie 3,7 - 1,6 

overig 3,7 - -

Meer dan de helft van de artikelen blijkt (onder andere) een politiek karakter te hebben; het 
zijn vooral deze artikelen waarin natuur- en milieuaspecten in de regel geen aandacht krijgen. 
Het percentage (natuur)wetenschappelijke artikelen is voor alle drie kranten iets kleiner dan 
30%. Relatiefveel aandacht gaat uit naar de vakgebieden biologie (vaak in artikelen met een 
natuuraspect als onderwerp) en naar technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling 
van milieuvriendelijke pacemakers, verkeersremmende maatregelen en asfalt. 
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De artikelen met een fysisch karakter zijn: 'Kinetisch horloge is onvermoeibaar' (AD, 31 
oktober, Robert Paling) over de werking van het kinetische horloge, 'Bij de atoomlobby 
knallen de champagnekurken al' (AD, 12 november, Frans Boogaard) over de mogelijkheden 
die de kernenergiebranche ziet voor uitbreiding in verband met de mondiale C02-normen, 
'Duitse kernenergie' (NRC, 31 oktober, dr. ir. A van Heek) over de extra C02-productie in 
Duitsland bij vervanging van kernenergie door gasgestookte energie, 'Vleestralie' (NRC, 31 
oktober, Karel Knip), een column over lichtverschijnselen in de natuur, met name tralies, 
'Mississippislib' (NRC, 7 november, Karel Knip) over mogelijke verklaringen voor de 
stijging van de zeespiegel en 'Actiniden aangepakt' (NRC, 14 november, Karel Knip) over de 
verwerking van activeringsproducten tot minder lang schadelijke stoffen. Opvallend is dat de 
artikelen met een wetenschappelijk natuurkundig karakter vrijwel allemaal energie en/of 
energievoorziening als onderwerp hebben. In de krant zijn in de analyseperiode immers ook 
veel artikelen over andere fysische onderwerpen verschenen, zoals geluidshinder (Schiphol) 
of afval, maar deze zijn vrijwel zonder uitzondering beschreven vanuit een politiek of 
economisch perspectief. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om deze onderwerpen ook 
op een fysisch wetenschappelijke wijze te belichten, hetgeen interessant kan zijn voor de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Belevingsniveau 
Het is niet verwonderlijk dat in de kranten geen artikelen zijn aangetroffen die betrekking 
hebben op belevingsniveau A (persoonlijk, gericht op het individu). In tabel 2.3 staat 
procentueel weergegeven op welk niveau de artikelen betrekking hebben. 

TABEL 2.3: Procentuele verdeling van het 
b I . . d .k I kr ant e evznr?;snzveau van e artz e en per 

% ED AD NRC 
A 0,0 0,0 0,0 
B 25,9 18,4 19,4 
c 51,9 64,5 58,1 
D 22,2 17,1 22,6 

Meer dan de helft van de artikelen heeft betrekking op niveau C (nationaal niveau); niveau B 
(directe omgeving) scoort in de regionale krant hoger dan in de andere twee kranten, hetgeen 
niet verrassend is gezien het feit dat de regionale krant een regiokatern heeft dat gewijd is aan 
onderwerpen in de 'nabije regio'. Het verschil is echter gering. Niveau D (mondiaal, met 
betrekking op de toekomst) wordt bereikt in circa 20% van de artikelen. De verschillen tussen 
de kranten in de verdeling over de belevingsniveau is klein en niet significant. 

Onderwerp 
Een gevarieerd aantal NME-onderwerpen krijgt aandacht in de diverse artikelen. In tabel 2.4 
staat weergegeven hoeveel artikelen betrekking hadden op een bepaald onderwerp. Aan 
sommige artikelen is meer dan één onderwerp toegeschreven. 

Veel artikelen zijn gewijd aan de onderwerpen 'broeikaseffect' en 'geluidshinder'. Dit hangt 
samen met het feit dat in de betreffende periode deze onderwerpen (kortstondig) veelvuldig in 
de publiciteit zijn geweest door de klimaatconferentie in Buenos Aires resp. de politieke 
discussie rondom de toekomst van Schiphol. Vooral in het AD en de NRC krijgen deze twee 
onderwerpen veel aandacht: hier lijkt een verschil tussen landelijke en regionale krant te 
constateren. Ook voor het onderwerp 'wateroverlast' was veel aandacht, door de in deze 
periode voorkomende wateroverlast in (Noord-)Nederland en door de orkaan Mitch, die over 
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T 2 4 h ABEL • : I 'k I et aanta artz e en per NME d -on envero per kr: ant 
krant ED AD NRC 

onderwerp 
afval 4 12 2 

waarvan over mestoverschot 1 4 -
broeikaseffect 1 13 14 
ecosystemen 4 5 6 
energie 2 5 5 
geluidshinder 7 14 12 

waarvan over Schiphol 3 13 11 
gezondheid - 5 1 
luchtvervuiling 1 - -
milieu algemeen 2 5 6 
natuur algemeen 2 4 6 
ozonlaag - - 1 
radioactiviteit - 1 1 
transport 2 8 7 
verzuring - 1 -
water - 2 3 
wateroverlast 5 9 8 
wetenschapsethiek - 2 -

Midden-Amerika raasde. Veel van deze, slechts beschrijvende, artikelen zijn, zoals reeds 
vermeld, niet meegenomen in de analyse. In het AD is een groot aantal artikelen gewijd aan 
afval en de verwerking ervan, o.a. het mestoverschot, toekomstmogelijkheden voor 
afvalverwerking en mogelijke stort van chemisch afval. 

Veel van de behandelde onderwerpen lenen zich uitstekend voor een meer diepgaande 
(fysische) beschrijving. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: afval en afvalverwerking 
[21], geluidshinder, energie en radioactiviteit. 

Waarheidsgehalte 
Veelal is moeilijk na te gaan ofhetgeen in krantenartikelen beweerd wordt ook daadwerkelijk 
juist is. Vaak wordt in artikelen verwezen naar eerder uitgevoerd onderzoek. Soms staat 
expliciet vermeld wat voor onderzoek het betreft en door wie het is uitgevoerd, maar ook 
komt het regelmatig voor dat in het artikel niet meer vermeld staat dan "onderzoek heeft 
aangetoond dat ... ", zonder enige verdere verwijzing. Aangenomen mag worden dat de 
betreffende onderzoeken inderdaad de gegeven conclusies hebben opgeleverd, maar de mate 
van betrouwbaarheid van de onderzoeken en daaruit volgend de geldigheid van de conclusies 
zijn in de regel niet duidelijk aan te geven. 

Bovendien worden in een groot aantal artikelen beweringen gedaan of standpunten 
ingenomen zonder dat deze worden toegelicht. Een voorbeeld hiervan is een artikel in zowel 
het ED (4 november) als de NRC (5 november) waarin gesteld wordt: "De Oosterseheldedam 
is een vergissing ... Met de huidige kennis hadden we ervoor gekozen om de Oostersehelde 
open te houden en de dijken te verhogen." Op geen enkele wijze wordt in deze artikelen 
aangegeven wat die huidige kennis is en waarom dus de andere keuze gemaakt had moeten 
worden. 
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Ook staan in sommige artikelen (vaak kleine) fouten of onduidelijkheden waaruit opgemaakt 
kan worden dat de auteur kennelijk niet veel meer van het onderwerp afweet dan er 
geschreven staat. Vaak gaat het hier om het gebruik van foutieve of onduidelijke namen of 
eenheden. Hieronder staat een aantal voorbeelden van deze fouten vermeld: 

In 'Zondvloed ontwricht Noorden' (AD, 29 oktober): voor het geïntroduceerde begrip 
"Fries Zomerpeil (FZP)" wordt geen enkele aanwijzing gegeven hoe hoog dit waterpeil is. 
In 'ZOAB heeft een gevoelige huid' (AD, 7 november): de opmerking "het lawaai neemt 
3 dB af' geeft geen enkele indicatie hoeveel 3 dB is, terwij I het een afname van het 
geluidsniveau met een factor 2 betreft. 
In 'Radioactiviteit bij La Hague' (AD, 10 november) wordt gesproken over "de uitstoot 
van veel radioactiviteit", terwijl niet radioactiviteit, maar radioactieve stoffen door de 
betreffende fabriek verspreid worden. Overigens doet de NRC dit beter: in 'Cogéma stoot 
te veel krypton uit' (NRC, 10 november) over hetzelfde onderwerp wordt over de fabriek 
vermeld: " ... brengtjaarlijks grote hoeveelheden van het radioactieve edelgas krypton-85 
in de lucht." 
In 'Schiphol mag lawaaigrens overschrijden' (NRC, 29 oktober) wordt gesproken over 
" ... geringe overschrijdingen. De zogeheten 35 Ke-zone zal ... met ... 0,1 tot 3,2 Ke 
worden overschreden." Hierin wordt op geen enkele wijze toegelicht wat de eenheid Ke is 
en hoeveel een overschrijding van 3 Ke inhoudt. 
In 'Strand op Goeree vervuild' (NRC, 29 oktober) wordt voortdurend gesproken over 
'parafine' in plaats van 'paraffine'. Bovendien wordt beweerd: " ... dieren hebben er geen 
last van, omdat paraffine door het koude zeewater stolt." De lage temperatuur van het 
zeewater is echter niet van belang, want het smeltpunt van paraffine ligt bij circa 55 oe en 
ook in warm zeewater of gewone lucht stolt het derhalve. Misschien is bedoeld dat het 
stollingsproces versneld wordt door de lage zeewatertemperatuur, maar dat blijkt niet uit 
de passage in het artikel. 
Een merkwaardige en consequente fout wordt gevonden in een viertal artikelen in de NRC 
over de klimaatconferentie in Buenos Aires, waar 'C02' voortdurend wordt geschreven 
als 'C022'. In dezelfde artikelen wordt ook voortdurend gesproken over 'de vijfandere 
zogeheten broeikasgassen', zonder dat deze ook maar eenmaal expliciet genoemd worden 
of uitgelegd wordt waarom deze gassen broeikasgassen heten. 

Op soortgelijke wijze staan er in veel artikelen onduidelijkheden of soms zelfs fouten, die 
eraan kunnen bijdragen dat lezers (ook leerlingen.en leraren) misconcepties krijgen omtrent 
de onduidelijk beschreven begrippen. Ook kan hun houding ten aanzien van een onderwerp 
aanzienlijk beïnvloed worden door de media, met name door de vele politieke en 
economische artikelen. Een gefundeerde wetenschappelijke achtergrond ontbreekt in kranten 
immers vaak, zo blijkt uit de analyse. Derhalve verdient het aanbeveling om in het verdere 
onderzoek aandacht te besteden aan een aantal van de in de kranten veelvuldig beschreven 
NME-onderwerpen, om zo de opvattingen, kennis en attitude van leerlingen ten aanzien van 
deze onderwerpen te analyseren en mogelijk conclusies te trekken over de invloed van de 
media hierop. 
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2.3 Conclusies van het krantenonderzoek 

Naar aanleiding van het mediaonderzoek kan een aantal conclusies worden genomen ten 
aanzien van de beschouwde artikelen. Deze conclusies zijn geen algemeen geldende 
uitspraken, want daarvoor is het aantal beschouwde artikelen te klein. In deze paragraaf 
worden de conclusies op een rij gezet, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen conclusies 
ten aanzien van de kranten en conclusies ten aanzien van het verdere onderzoek. 

2.3.1 Conclusies ten aanzien van de kranten 

Uit het onderzoek komen weinig expliciete verschillen tussen de drie kranten naar voren. Wel 
zijn er in de analyse kleine verschillen te constateren tussen de drie kranten. Daarover zijn 
echter geen generaliserende uitspraken te doen. Hieronder staan de belangrijkste verschillen 
kort vermeld. 

Het aantal NME-gerelateerde artikelen in het ED is in de gedane beschouwing meer dan een 
factor 2 kleiner dan in de twee andere kranten. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 
geringere omvang van het ED en de grotere nadruk op regionale berichten met nauwelijks 
NME-aspecten. 

De diepgang van de artikelen is niet significant verschillend (op 5%-niveau) tussen de drie 
kranten. Wel heeft de NRC als enige in deze analyse de score 'zeer diepgaand' gekregen voor 
een drietal artikelen. 

Ook qua omvang is geen significant verschil tussen de drie kranten geconstateerd. Ook hier 
scoort alleen de NRC de uiterste score 'zeer lang (meer dan een halve pagina)'. 

Het ED besteedt in een groter percentage van de artikelen aandacht aan natuur dan de andere 
twee kranten (ca. 50% resp. ca. 25%). Bovendien heeft het ED een kleiner percentage 
opiniërende artikelen (ca. 15% resp. ca. 27%) en heeft in het EDeengroter percentage 
artikelen dat betrekking heeft op de directe omgeving van de lezer (belevingsniveau B - ca. 
25% resp. ca. 19%). Deze verschillen zijn alle niet significant, maar zijn een mogelijke 
aanwijzing dat het ED als regionale krant een andere functie heeft dan de landelijke 
dagbladen: minder opiniërend en meer berichtgevend, met name in de vorm van plaatselijk 
nieuws. Mogelijk speelt in dit plaatselijk nieuws de natuur een grotere rol. Om een dergelijk 
vermoeden te bevestigen is echter een grootschaliger en beter gevalideerd onderzoek 
noodzakelijk. 

2.3.2 Conclusies ten aanzien van het vervolgonderzoek 

Behalve ten aanzien van de kranten zelf, kunnen uit het krantenonderzoek ook conclusies 
getrokken worden aangaande didactische aspecten van de artikelen die gebruikt kunnen 
worden in het verdere onderzoek. Deze zijn hieronder weergegeven. 

In ongeveer 35% van de beschouwde artikelen krijgt het natuur- en milieuaspect van het 
besproken onderwerp geen enkele aandacht. Het gaat hierbij vaak over economische of 
politieke artikelen. Dit kan gevolgen hebben voor de interesse van leerlingen voor het 
desbetreffende onderwerp: misschien willen ze meer over de typische 
milieuachtergronden van het onderwerp leren, misschien vinden ze het onderwerp niet 
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interessant meer door de benadrukking van het politieke karakter in de media. 

Ruim 70% van de artikelen heeft een neutrale, beschrijvende invalshoek, 20% is 
opiniërend. Toch geldt ook voor de neutrale berichten dat vaak slechts een enkele kant van 
het beschreven onderwerp belicht wordt, waardoor de lezer wellicht, de neutrale 
invalshoek ten spijt, een eenzijdig beeld krijgt en daarop zijn of haar opvatting aangaande 
het onderwerp baseert. Van een aantal onderwerpen is het interessant om te bezien hoe de 
leerlingen er tegenaan kijken en of hun mening door de media bepaald wordt. 

50% van de artikelen heeft (onder andere) een politiek karakter, 25% is (onder andere) 
economisch en 30% heeft een wetenschappelijke inslag. Van deze artikelen heeft slechts 
een klein aantal een fysisch karakter. Deze natuurkundige artikelen hebben in veel 
gevallen energie (het kinetisch horloge, kernenergie in plaats van gasgestookte energie, de 
stijging van de zeespiegel) als onderwerp. In het vervolgonderzoek kan aandacht 
geschonken worden aan energie en energieonderwerpen en bekeken worden hoe de 
houding van de leerlingen ten aanzien hiervan is. 

In de kranten komen diverse onderwerpen aan de orde die raakvlakken hebben met de 
vakken natuurkunde en ANW en waarvan derhalve aspecten in het onderwijs kunnen 
worden geïmplementeerd. Hieronder staan de onderwerpen die in de kranten het meest 
aan de orde komen genoemd: 

Afval en afvalverwerking 
Het broeikaseffect 
Geluidshinder 
Transport, alternatief vervoer 
Wateroverlast 
Energie 
Ecosystemen 

Omdat deze onderwerpen op verschillende wijzen behandeld worden in de kranten -
veelal op politiek niveau, maar sommige onderwerpen krijgen ook wetenschappelijke 
aandacht - is het interessant om deze onderwerpgroepen te gebruiken in het 
vervolgonderzoek om inzicht te krijgen bij welke onderwerpen de interesses van 
leerlingen liggen. 

80% van de artikelen heeft betrekking op mondiaal of nationaal niveau, slechts 20% op de 
'directe omgeving' van de lezer. Aangezien in ons model verondersteld wordt dat 
leerlingen op 15-, 16-jarige leeftijd teleurgesteld zijn in hun milieuopvatting door de grote 
mondiale milieuproblemen, betekent dit dat de mogelijkheid bestaat dat leerlingen weinig 
interesse tonen in de in de media besproken onderwerpen, omdat zij die 'te ver van hun 
bed' vinden. Derhalve is het interessant in de leerlingenenquête vragen te stellen over 
onderwerpen die in de kranten aan de orde komen en die betrekking hebben op de 
verschillende belevingsniveaus om zo te toetsen of de interesse van leerlingen aan dit 
veronderstelde patroon voldoet. 



HET KRANTENONDERZOEK 

Aan de hand van de hierboven beschreven conclusies volgen enkele onderzoeksvragen die, in 
combinatie met de vragen die gerezen zijn naar aanleiding van het opgestelde model in 
paragraaf 1.2, beantwoord kunnen worden door er aandacht aan te besteden in een 
leerlingenenquête: 

Welke van de in de kranten beschreven onderwerpgroepen hebben de interesse van de 
leerlingen? 
Wordt de interesse van de leerlingen voor de in de kranten beschreven onderwerpen 
(negatief) beïnvloed door het mondiale of nationale niveau waarop deze aandacht krijgen? 
Heeft het politieke karakter van de beschrijving van bepaalde onderwerpen in de media 
(een negatieve) invloed op de interesse van leerlingen? 
Worden de opvattingen van leerlingen ten aanzien van de genoemde onderwerpen bepaald 
door de wijze van berichtgeving in de media, die soms onbedoeld eenzijdig is? 
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Hoofdstuk 3 

DE PROEFENQUÊTE 

In de voorafgaande hoofdstukken is een aantal onderzoeksvragen naar voren gekomen naar 
aanleiding van het opgestelde model en het krantenonderzoek. Deze vragen hebben 
betrekking op de kennis van leerlingen ten aanzien van NME, hun mening over 
NME-onderwerpen en hun gedrag, attitude en interesse met betrekking tot natuur en milieu. 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk de bijbehorende aspecten te 
toetsen onder leerlingen en, indien mogelijk, ook onder docenten. Besloten is om dit te doen 
in de vorm van een enquête, die aan leerlingen wordt voorgelegd. 

Om aan de afgenomen enquête vervolgens conclusies te kunnen verbinden, is het 
noodzakelijk dat de enquête zo valide en betrouwbaar mogelijk is. Validiteit van een toets 
wordt in [22] als volgt gedefinieerd: "Een toets is valide, als hij meet wat de constructeur 
ermee wilde meten, bijv. 'kennis en inzicht in de natuurkunde ' en niet bijv. tekstbegrip of 
rekenvaardigheid " In dit geval is de enquête valide als op basis van de enquête bepaald kan 
worden in hoeverre leerlingen kennis hebben van natuur- en milieuonderwerpen, hoe de 
opvatting van leerlingen is ten aanzien van enkele NME-onderwerpen, hoe zij zich gedragen 
en waar hun interesses op dit gebied liggen. 
Over betrouwbaarheid zegt [22]: "De betrouwbaarheid geeft aan in hoeverre de kandidaat 
dezelfde score zou behalen, indien hij de toets opnieuw zou maken onder gelijke 
omstandigheden. " 

In het kader van deze enquête kan dit concreet vertaald worden naar termen als helderheid van 
de vragen, het gokaspect bij meerkeuzevragen en de lengte van de enquête. Een onduidelijke 
vraag in de enquête kan leiden tot misverstanden bij de leerlingen: de ene keer zal deze vraag 
anders geïnterpreteerd worden dan de andere keer. De vraag toetst door de verschillende 
interpretaties derhalve niet wat de onderzoeker wil toetsen en is van negatieve invloed op de 
validiteit van de enquête. 

Indien een leerling geen idee heeft van het antwoord op meerkeuzevragen kan hij of zij een 
antwoord gokken. Wanneer er sprake is van een gok door de leerlingen, toetst deze vraag niet 
meer wat de onderzoeker wil toetsen en gaat dit ten koste van de validiteit van de enquête. 
Derhalve dienen van meerkeuzevragen dep-waarden (de fractie juiste antwoorden) en de 
a-waarden (de fracties antwoorden op de alternatieven) beschouwd te worden: wanneer de 
p-waarde laag is (p < 0,40), nadert zij de gokkans (0,25 bij een vierkeuzevraag). Het 
verkrijgen van inzicht in het denkpatroon van leerlingen bij de vragen bevordert de validiteit: 
er kan worden nagegaan of leerlingen het antwoord op een vraag gokken, beredeneren of 
weten. 

Tenslotte is de lengte van de enquête ook van belang voor de betrouwbaarheid en de 
validiteit. Statistisch gezien levert een langere toets een kleinere meetfout en dus een hogere 
betrouwbaarheid op, maar een te lange toets kan ook leiden tot onnauwkeurig of 
ongeïnteresseerd invullen ervan door de leerlingen, naarmate de toets langer is. Dit beïnvloedt 
de validiteit van de toets negatief. 
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Om bovengenoemde aspecten aangaande validiteit en betrouwbaarheid zo goed mogelijk te 
toetsen en op die wijze zorg te dragen voor een zo valide en betrouwbaar mogelijk onderzoek, 
is in eerste instantie een proefenquête opgesteld, die op kleine schaal afgenomen is. Het 
afnemen van deze proefenquête heeft als primair doel te onderzoeken of de gestelde vragen 
geschikt zijn voor grootschaliger onderzoek. Maar ook interessante aspecten of conclusies die 
voortkomen uit de proefenquête en niet geschikt zijn voor de vervolgenquête, zullen in 
ogenschouw worden genomen. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de samenstelling van 
deze proefenquête, de resultaten ervan en de gevolgen die dit heeft gehad voor de definitieve 
grootschalige enquête. 



DE PROEFENQUÊTE 

3.1 Opzet van de proefenquête 

Als doelgroep van de enquête is gekozen voor leerlingen aan het eind van 4-VWO of aan het 
begin van 5-VWO. Deze keuze is in de eerste plaats gebaseerd op het feit dat het onderzoek 
zich toelegt op NME in de Tweede Fase en dus de bovenbouw. Omdat leerlingen aan het eind 
van 4-VWO of aan het begin van 5-VWO ongeveer eenjaar ervaring hebben met bovenbouw
onderwijs, is deze groep leerlingen geschikter voor het onderzoek dan leerlingen die net de 
bovenbouw binnenkomen, omdat het onderzoek probeert kennis, gedrag en opvattingen van 
Tweede-Faseleerlingen te beschrijven. De proefenquête is afgenomen in mei, aan het einde 
van het schooljaar. Derhalve is gekozen voor afname ervan in klassen 4-VWO. De definitieve 
enquête is na de zomervakantie, in september, afgenomen in klassen 5-VWO: op deze manier 
wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat dezelfde groep leerlingen als doelgroep van de beide 
enquêtes dient. 
Een tweede reden voor de keuze van eind 4-, begin 5-VWO-leerlingen is het feit dat deze 
groep leerlingen (15-, 16-jarigen) zich mogelijk bevindt in de in model4 (zie paragraaf 1.2) 
genoemde groep van 'teleurgestelden'. Omdat ook in het zelf opgezette model (beschreven in 
paragraaf 1.2) sprake is van mogelijke interesseverschillen op basis van verschil in 
belevingsniveau van een onderwerp, is juist deze leeftijdsgroep interessant. 
Bovendien zijn leerlingen in 4-VWO de gebruikelijke doelgroep voor het vak ANW. Omdat 
op het moment van afname van de enquête op sommige scholen de Tweede Fase al wel is 
ingevoerd, maar op de meeste nog niet, is het tevens interessant als variabele in de enquête 
mee te nemen of de leerlingen alles gehad hebben in het vak ANW en hoe zij hier tegenover 
staan. Dit rechtvaardigt de keuze van 4-VWO-klassen en, na de vakantie, leerlingen 5-VWO. 

In hoofdstuk 1 van dit verslag is al vermeld dat een educatie meer aspecten heeft dan louter 
kennisoverdracht op het gebied van een maatschappelijk onderwerp. Normen en waarden, 
gedrag, kennis en attitude spelen een rol. Bij het ontwerpen van de proefenquête is gepoogd al 
deze facetten een plaats te geven; zo kunnen over de diverse aspecten van NME naar 
aanleiding van de proefenquête (voorlopige) conclusies getrokken worden en kunnen 
eenduidige aspecten gekozen worden voor de definitieve enquête. De proefenquête moet zo 
inzicht geven in de kwaliteit van de vraagstellingen: toetsen ze wat getoetst moet worden (zijn 
de vragen valide?) en komt er een zinnig resultaat uit, dat reproduceerbaar is (zijn de vragen 
betrouwbaar?). Uiteraard geldt dit ten aanzien van alle aspecten: kennis, opvatting, gedrag en 
attitude. 

De proefenquête (in het geheel weergegeven in appendix Al) bestaat uit drie 'deelenquêtes'. 

In het eerste deel krijgen de leerlingen twaalfvierkeuzevragen voorgelegd. Deze vragen zijn 
kennisvragen: ze toetsen actuele, daadwerkelijke kennis van de leerlingen. Dit is in enkele 
gevallen directe kennis (feiten, weetjes) en in andere gevallen indirecte kennis (een antwoord 
dat afgeleid kan worden door te beredeneren of een schatting te maken). Bij het opstellen van 
de vragen is gekozen voor onderwerpen die uit het krantenonderzoek naar voren kwamen als 
veel voorkomende, actuele onderwerpen. Omdat vragen over al deze onderwerpen een te 
uitvoerige enquête zou opleveren, is ervoor gekozen om drie onderwerpen in de kennisvragen 
aan de orde te laten komen. Gekozen is voor 'energie' (vraag 1 t/m 6), 'afval' (vraag 7 t/m 9 
en 12) en 'geluid' (vraag 10 en 11), omdat deze onderwerpen duidelijke fysische raakvlakken 
hebben en ook in het bovenbouwonderwijs vóór de invoering van de Tweede Fase al, in meer 
of mindere mate, aandacht hebben gekregen. 

De antwoorden op de vragen worden kort toegelicht in appendix A5. 
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In het tweede deel van de proefenquête moeten de leerlingen een oordeel geven over 29 
beweringen, met itemnummers 13 t/m 41. Bij elke bewering geven zij hun oordeel weer op 
een vijfpuntsschaal, waarbij de scores het volgende betekenen: 

1 de leerling is het helemaal eens met de bewering 
2 de leerling is het eens met de bewering 
3 de leerling is het half eens, half oneens met de bewering of weet het niet 
4 de leerling is het oneens met de bewering 
5 de leerling is het helemaal oneens met de bewering 

In de beweringen komen de aspecten kennis, opvatting en gedrag aan de orde, en wel in de 
volgende itemnummers: 

Kennis 
Kennis I opvatting 
Opvatting 

19,20,24,25,26,27,28,29,35,36,39 
34,38 

Gedrag - huidig 
17, 18,21,22,23,33,40,41 
13, 14, 31, 32 

- toekomstig 15, 16, 30 

Het onderscheid tussen de beweringen waarin kennis danwel opvattingen aan de orde komen, 
is niet zo scherp als bij de vierkeuzevragen: door te vragen naar een oordeel van de leerlingen 
op een 'eens/oneens' -schaal krijgen kennisvragen een extra aspect, namelijk dat van de 
interpretatie door de leerling. Zo geldt voor bewering 34, "Geluidshinder is een 
milieuprobleem" bijvoorbeeld dat dit algemeen geaccepteerd is als waar. Maar door dit aan de 
leerling voor te leggen toets je niet alleen of leerlingen van dit 'feit' op de hoogte zijn, maar 
ook hoe zij daar zelf over denken. Een 'oneens' van een leerling is dus niet per definitie fout, 
maar geeft aan dat deze een andere opvatting heeft ten opzichte van dit onderwerp. Dit 
interpretatieaspect speelt welbeschouwd bij alle kennisbeweringen een rol, zij het in 
verschillende mate. 

Met betrekking tot gedrag zijn de beweringen gesplitst in beweringen over het feitelijke, 
huidige gedrag van de leerling, en het door hem of haar geplande gedrag voor de toekomst. 

Ook bij de beweringen is gekozen voor onderwerpen die uit het krantenonderzoek naar voren 
kwamen als onderwerpen die veelvuldig de actualiteit halen. De verdeling van de beweringen 
13 t/m 41 over de diverse onderwerpen is als volgt: 

Energie 
Biosfeer 
Transport 
Geluid 
Milieu algemeen 

13 t/m 23 
24 t/m 29 
30,31,33 
34 t/m 39 
32,40,41 

De leerlingen wordt gevraagd aan te geven wat hun opvatting is over of hoe ze zich (zullen) 
gedragen in natuur- en milieugerelateerde probleemsituaties op verschillende 
belevingsniveaus, zoals beschreven in het model in paragraaf 1.2. 
De keuze voor deze onderwerpen is derhalve gebaseerd op de aanwezigheid van raakvlakken 
met onderwerpen die aandacht (kunnen) krijgen in de vakken natuurkunde en ANW, op het 
feit dat ze een actueel karakter hebben en op het gegeven dat de onderwerpen geschikt moeten 
zijn om leerlingen concrete problemen voor te leggen op verschillende belevingsniveaus. 



DE PROEFENQUÊTE 

In het derde deel van de proefenquête krijgen de leerlingen een lijst met dertig onderwerpen 
voorgelegd, die alle iets met natuur- en milieueducatie te maken hebben. De leerlingen dienen 
bij elk onderwerp aan te geven in hoeverre ze het onderwerp interessant vinden en in hoeverre 
ze al iets van het onderwerp afweten. Beide opvattingen kunnen ze weergeven op een 
vijfPuntsschaaL De opzet van deze lijst is gebaseerd op de interessetoets ANW [23], die op 
soortgelijke wijze poogt de beginsituatie te toetsen van leerlingen die het vak ANW gaan 
volgen. In deze interessetoets ANW worden onderwerpen getoetst die vallen binnen de vier 
gestelde domeinen voor het vak ANW, namelijk 'Leven', 'Biosfeer', 'Materie' en 
'Zonnestelsel en Heelal'. Ook bij het ontwerpen van het derde deel van de proefenquête, 
hierna aangeduid als de 'interesse- en kennislij st', is een soortgelijke onderverdeling gemaakt. 

De dertig onderwerpen zijn geselecteerd op basis van het gekozen model en het 
krantenonderzoek Er is gekozen voor de zes meest voorkomende onderwerpgroepen in de 
kranten, te weten 'afval', 'biosfeer', 'ecosystemen', 'energie', 'geluid' en 'transport'. Per 
onderwerpgroep is een vijftal onderwerpen geformuleerd, waarbij gepoogd is een zo goed 
mogelijke verdeling van onderwerpen te creëren over de diverse belevingsniveaus uit ons 
model. Omdat het onderscheid tussen belevingsniveau A (het 'ik' -niveau) en B (het 'directe 
omgeving' -niveau) bij deze keuze moeilijk te maken is, zijn deze twee niveaus 
samengevoegd, zodat een verdeling van de onderwerpen ontstaan is over de volgende drie 
mveaus: 

NB 
c 
D 

de leerling zelf en zijn of haar directe omgeving 
nationaal 
mondiaal 

Hierbij dient te worden aangetekend dat deze indeling in sommige gevallen arbitrair is. Zo 
kan een onderwerp als 'Overstromingen van de Maas' gezien worden als een nationaal 
probleem, maar met name voor leerlingen die in de buurt van de Maas wonen, zal het een 
probleem zijn dat heel dicht bij hen staat. Gepoogd is een keuze te maken die zo goed 
mogelijk aansluit bij het model met betrekking tot de veronderstelling van 'teleurstelling' die 
bij de onderzochte leeftijdsgroep ten aanzien van het milieu aanwezig kan zijn. 

Een overzicht van de geselecteerde onderwerpen en de bijbehorende belevingsniveaus staat in 
tabel3.1. Er zijn 11 onderwerpen op NB-niveau, 9 op niveau C en 10 op niveau D. 

De geformuleerde 30 onderwerpen zijn in de enquête in willekeurige volgorde achter elkaar 
gezet, zoals blijkt uit de in tabel3.1 weergegeven itemnummers. Zo wordt voorkomen dat 
leerlingen op eenvoudige wijze de structuur van 6 x 5 onderwerpen doorzien en zich bij het 
invullen van hun enquête daardoor laten leiden. Bovendien voorkomt de willekeurige 
volgorde eventuele gevolgen voor het resultaat per onderwerpgroep van effecten zoals het 
minder geconcentreerd invullen van de vragen naarmate de enquête langer duurt. 
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TABEL 3.1: De 30 items uit het derde deel van de proefenquête. De aangegeven itemnummers zijn de 
itemnummers behorend bij de vraag naar interesse. De itemnummers behorend bij de vraag naar 
k ll d 30 h ennzs zun voor a e on erwerpen OKer. 
Onderwerpgroep Onderwerp Itemnr. Belevingsniveau 
Afval Recycling 43 AIB 

Afvalverbrandingsinstallaties 47 c 
Milieuvriendelijke verf 51 AIB 
Chemisch afval 57 c 
Kernafval 66 D 

Biosfeer Broeikaseffect 42 D 
Duurzame ontwikkeling 49 D 
Drijfgassen in spuitbussen 56 AIB 
Stijging zeespiegel Noordzee 62 c 
Gat in de ozonlaag 69 D 

Ecosystemen Gevolgen van de oorlog in Kosovo 46 D 
voor het milieu 
Uitsterven van dieren 55 D 
Tropische bosbranden 60 D 
Olierampen 63 D 
Overstromingen van de Maas 71 AIB 

Energie Fossiele brandstoffen 45 D 
Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 48 AIB 
Kernenergie 53 c 
Alternatieve energiebronnen 59 D 
Energieverbruik binnenshuis 68 AIB 

Geluid Vijfde baan op Schiphol 44 c 
Geluidshinder door snelwegen 52 AIB 
Wetgeving over geluidshinder 58 c 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 64 AIB 
door walkmans en disco's 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 70 AIB 

Transport Aanleg van de Betuwelijn 50 c 
Elektrische auto 54 AIB 
V erkeersremmende maatregelen 61 AIB 
Binnenlandse vluchten 65 c 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 67 c 
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3.2 De interviews 

Het afuemen van de proefenquête is op twee verschillende wijzen gebeurd. De meeste 
proefenquêtes zijn schriftelijk afgenomen door klassen leerlingen (of delen ervan) deze te 
laten invullen tijdens een lesuur. Op de eerste twee scholen, waar de proefenquête is 
afgenomen [24, 25], werd niet alleen door een aantalleerlingen de enquête schriftelijk 
gemaakt tijdens een les natuurkunde, maar werden per school ook twee leerlingen in 
interviewvorm geënquêteerd. Deze paragraaf is gewijd aan de interviews. 

De interviews zijn afgenomen in de vorm van 'hardop denken' door de leerlingen. Aan hen is 
gevraagd de vragen en beweringen hardop voor te lezen en daarna hardop te beredeneren wat 
hetjuiste antwoord is of waarom ze het eens of oneens zijn met de gestelde beweringen. De 
interviews zijn opgenomen op een geluidscassette. Bovendien is de onderzoeker als 
interviewer aanwezig geweest om het hardop denken bij de leerlingen te stimuleren. 

Het afuemen van de enquêtes in deze vorm heeft een aantal belangrijke voordelen in het geval 
van de proefenquête. In de eerste plaats maakt hardop lezen duidelijk of er woorden in de 
vraagstelling staan die de leerling niet begrijpt of niet kent en of er zinnen gebruikt worden 
waar hij of zij moeite mee heeft. Een direct gevolg daarvan kan zijn dat een vraag niet goed 
geïnterpreteerd wordt: hetzij door verkeerd lezen, hetzij door het geven van een andere 
interpretatie dan de bedenker van de vraag bedoeld heeft. Er is dus sprake van validering van 
de enquêtevragen en het biedt mogelijkheden om foute vragen te corrigeren of te laten 
vervallen. In de tweede plaats heeft de mondelinge afuame van de enquête als voordeel dat 
meer informatie verkregen wordt over de denkwijze van de leerlingen dan uit het antwoord 
alleen. De wijze waarop het antwoord tot stand komt, kan belangrijke aanknopingspunten 
bieden voor de definitieve enquête. Zo kan een leerling bijvoorbeeld aangeven geen idee te 
hebben van het juiste antwoord en dus te gokken, maar ook kan de leerling gebruik maken 
van geldige of minder geldige argumenten om tot een antwoord te komen. Er wordt onder 
andere informatie verkregen of de leerling informatie gebruikt die hij op school geleerd heeft, 
of de leerling een mening heeft die gebaseerd is op berichtgeving omtrent het onderwerp in de 
media en of de leerling begrippen verkeerd interpreteert. Bovendien geeft een interview ook 
een idee van de interesse van de leerling, door bijvoorbeeld uitlatingen en 
gezichtsuitdrukkingen. 

Uiteraard heeft deze vorm van enquêteren ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is de 
bewerkelijkheid van de enquêtevorm: bij elke enquête dient een interviewer aanwezig te zijn 
en de geluidsopnamen moeten verwerkt worden. Dat maakt het interview ongeschikt voor een 
grootschalige enquête. 

In totaal zijn vier leerlingen geïnterviewd, twee per school. Dit aantal komt rechtstreeks voort 
uit het feit dat het afuemen van de proefenquête in interviewvorm circa 25 minuten in beslag 
neemt en er per klas een lesuur (50 minuten) tijd beschikbaar is gesteld, tijdens een les 
natuurkunde. Aan de docenten van de twee scholen is gevraagd om, naar hun persoonlijke 
inzicht, een goede en een slechte leerling beschikbaar te stellen voor de interviews, opdat een 
niet te eenzijdig beeld gevormd wordt tijdens de interviews. Hieronder volgen de 
uitwerkingen van de interviews. De resultaten ervan en de gevolgen voor de definitieve 
enquête worden, gecombineerd met de resultaten van de schriftelijke enquête, gepresenteerd 
in paragraaf3.3. 
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Aan de geïnterviewde leerlingen is vooraf uitgelegd wat de bedoeling van het onderzoek is. 
Daarbij is aangegeven dat het erom gaat te weten te komen hoe leerlingen over NME denken, 
hoe ze zich gedragen en wat ze weten. Benadrukt is dat hun eigen mening er toe doet en dat 
ze dus eerlijk moeten invullen. Fouten maken is niet erg, ook al omdat er wellicht 
onderwerpen bijzitten die nieuw voor ze zijn. Ook is verteld dat het er in deze fase van het 
onderzoek om gaat om onduidelijke vragen of antwoorden op te sporen: opmerkingen 
daaromtrent zijn welkom. Tijdens het interview zijn geluidsopnamen gemaakt. De leerlingen 
zijn hiervan op de hoogte gesteld. Van een van de vier mondeling geënquêteerde leerlingen is 
het gehele interview uitgewerkt, van de overige drie alleen de opvallende antwoorden. 

Een korte toelichting bij de uitwerking van de interviews: 
I = de interviewer, M, R, K en C zijn de initialen van de leerlingen; 
de teksten zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven. Omdat soms spreektaal moeilijk kan 
worden weergegeven op schrift, is dit als volgt verwerkt: 

eh: geeft aarzeling, twijfel weer; 
mmh: geeft bevestiging weer, een instemmend gemompel, vaak door de interviewer 
om leerling verder te laten gaan met een redenering of een volgende vraag; 
... : geeft een korte stilte weer; 
(tekst): geeft een handeling van de leerling of een opmerking weer; 
( ... ):geeft aan dat een stuk tekst is weggelaten. 

Interview met Marieke, leerling klas 4 VWO, Pleincollege Sint-Joris, Eindhoven, 16 jaar, 
goede leerling (volgens haar docent) 

Vraag 1 
M Voor de energievoorziening worden verschillende energiebronnen gebruikt. Welke 

natuurlijke energiebron zal als laatste opraken als we op wereldniveau doorgaan met het 
huidige verbruik? 

M Eh ... ik denk ... uranium? Als dat tenminste een energiebron is. Want aardgas en aardolie 
en steenkool die worden nou al heel veel gebruikt. 

I Oké 
M En uranium nog niet. 
I Oké, prima, dan vul dat maar in. 
M (kiest d) 

Vraag 2 
M Eh ... welke van deze energiebronnen wordt in Nederland het meest gebruikt voor 

elektriciteitsvoorziening? 
M Eh ... volgens mij aardgas (aarzelend) 
I Oké. Prima. Als jij dat denkt, dan vul je dat maar in. 
M (kiest a) 

Vraag 3 
M Welke elektriciteitscentrale levert de meeste elektrische energie in Noord-Brabant, dus 

ook bij jou thuis? 
M Eh ... ik denk ... 's-Hertogenbosch? Ik weet verder niet waar het precies ligt allemaal. 
I Nee, nee, precies. Nee, daarom mag je ook gewoon zeggen van: ik heb geen idee, dan zeg 

dat maar gewoon hè! 
M Ja, het zal wel 's-Hertogenbosch zijn. 
I Oké. 
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M (kiest d) 

Vraag 4 
M Hoeveel elektrische energie verbruikt een gemiddeld gezin ongeveer per jaar? 
M (denkt na) ... even denken hoor 
I Denk maar een beetje hardop. 
M Ja, ik weet niet. .. eh ... nou, ik denk niet dat het tien tot de zesde is. Wel veel. Denk, even 

kijken, nou, b denk ik, zit daar een beetje tussenin. 
I Mmh. Heb je enig idee hoeveel dat is? 
M Nee ... 
I 
M 
I 
M 

Ongeveer? 
Hoeveel energie dat is? 
Ja. 
Ja, ik kan het dan wel weer omrekenen naar joule en ... maar dan heb ik niet echt het idee 
van hoeveel bijvoorbeeld een kerncentrale (onverstaanbaar, zoiets als 'aflevert'?) 

I Nee, precies, oké, goed zo, ja. 
M (kiestb) 

Vraag 5 
M Waarom wordt op jaarbasis in een gemiddeld gezin ... 
M (herstelt zich) Waarvoor wordt op jaarbasis in een gemiddeld gezin het meeste elektrische 

energie verbruikt? 
M Ik denk ... even kijken hoor. .. o, da's wel moeilijk. Mmm, nou, a denk ik niet. eh ... ja, 

lampen, er zijn natuurlijk veellampen in huis, maar die verbruiken denk ik wel mi ... , die 
verbruiken minder energie dan een wasmachine of zo. En een CV -ketel is ook best wel 
groot dus die ... en de verwarming, ja, die staat, ja, in de winter altijd aan, in de zomer 
soms, dus ik denk eh, de verwarming. 

I Oké, prima. 
M (kiest c) 

Vraag 6 
M Welke mogelijkheid voor verwarming is ... enerzjetisch ... o ... het voordeligst, met 

andere woorden welke heeft het hoogste rendement? 
M (zacht) even kijken 
I Begrijp je de vraag? 
M Ja ... 
I Ofdenkje van: 't is een beetje een ... 
M Ja, ik weet 'm. 
M Nee, ja, zonne-energie niet, volgens mij, want da's niet zo'n hoog rendement. 
I Mmh 
M Eh ... CV-ketel, als je dus een hoogrendementsketel hebt wel heel hoog. Elektrisch 

kacheltje, ja, dat zit er een beetje tussen denk ik en open haard ... eh, niet echt, want er 
komt heel veel. .. je hebt best wel hout nodig. 

I Mmh. 
M Dus ik denk dat het a is 
I 
M 

Oké, prima 
(kiest a) 

Vraag 7 
M Welke uitspraak is juist? 
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M Nou, de eerste niet, want, denk ik, want dat heeft niet echt met koolstofdioxide te maken, 
omdat. .. 

I Mmh 
M komt geen koolwaterstoffen ... 
I Mmh 
M 
M 

I 

ja, twee ook niet, denk ik, want eh ... radioactieve straling is heel gevaarlijk. 
Eh, nou, groter denk ik ook niet. .. ik denk dat ze relatief ... dat ze wel schoner zijn voor 
het milieu op zich ... wat betreft alle giftige gassen die vrijkomen maar dat ze wel. .. eh 
als ze dus, ja, dat er dus wel radioactieve straling komt en da's weer niet. .. 
Ja. 

M ... goed, maar dat heeft niet met schoon te maken. 
I Oke, prima, dan vul je dat in 
M (kiest c) 

Vraag 8 
M Welke sector zorgt voor de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot in Europa? 
M Mmm ... de huishoudens, geloof ik niet. .. ik denk de industrie. D'r is heel veel industrie 

en die verbruiken ook veel. .. brandstof. 
M (kiest c) 

Vraag 9 
M Bij landbouwactiviteiten komt vaak ammoniakgas vrij. Welk probleem wordt onder 

andere door dit gas veroorzaakt? 
M Oe, even denken hoor. .. ik denk ... ja, broeikaseffect is koolstofdioxide en .. (zacht) even 

kijken ... ik denk gat in de ozonlaag. Maar dat is een beetje een gokje. 
I Oké 
M Dat weet ik niet zeker. 
M (kiest b) 

Vraag 10 
M Eh ... een auto die met een bepaalde snelheid passeert heeft een geluidsniveau van 90 

decibel. Wat is het geluidsniveau van twee auto's die tegelijkertijd met diezelfde snelheid 
passeren? 

M 0 ... eh .... tja ... ja, je zou zeggen 180, maar ... dat is wel een beetje makkelijk (lacht), dus 
het kan ook gewoon 90 zijn eh ... omdat ze allebei 90 zijn. 

I Heb je hier al ooit iets van gehad op ... 
M Nee 
I Nee, dat dacht ik al. 
M Dus ik weet ook niet of daar een formule of zoiets van is. 
M eh ... ja ... nou, bof c zou ik dan niet kiezen omdat ik de ... ja ... 
I Mmh 
M ik denk dat dat 90 is dan, omdat het. .. , omdat het allebei ... even hard is, zal ik maar 

zeggen. 
I Mmh, oké. 
M (kiest a) 

Vraag 11 
M Welke eigenschap van geluidsabsorberend materiaal zorgt ervoor dat geluid geabsorbeerd 

wordt? 
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M Goed ... eh ... denken hoor ... nou, lak niet, want dat stoot eerder af. Zwart ... dat 
absorbeert wel, maar da's van licht. Ruw oppervlak ... ja ... (zacht) en 
dichtheid ... kijken ... hè, da's ook moeilijk. Eh ... 

I Je twijfelt tussen? 
M Ja, dat zou misschien a of d ... ja ... 
I a of d, zegje. 
M Ja ... ik denk dan ... a, denk ik. 
I Oké, prima. 
M 'kWeet niet hoor. 
M (kiest a) 

Vraag 12 
M Hoeveel huishoudelijk afval produceert elke Nederlander gemiddeld per jaar? 
M Eh ... nou, ik denk dat het wel meer is dan je denkt. Dus ... nou, hoeveel per dag? 

(denkt) ... ik denk ... 200? Misschien is het wel veel meer, maar ... ik weet niet. 
I Oké, prima. 
M (kiestb) 

Bewering 13 
I Blader maar weer om; dan komen we nou aan de beweringen. Dan moet je dus aangeven 

in hoeverre je het ermee eens bent: helemaal mee eens, mee eens, half oneens, oneens of 
helemaal mee oneens. 

M Nou, ik doe dus altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga, bijvoorbeeld om 
te gaan eten. Ja, dat doe 'kwel altijd, ben ik het dus mee eens. 

I Oké. 
M (kiest 1) 

Bewering 14 
M Bij ons thuis zetten we 's nachts altijd de verwarming laag/uit. Ja, doen we ook altijd. 
M (kiest 1) 

Bewering 15 
M Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. 
M Ja, (zacht) dat ben ik ook wel van plan 
M (kiest 1) 

Bewering 16 
M Eh ... ik vind de hoge prijs van een installatie voor ... 
I Ho, je slaat er eentje over. 
M 0 ... ik ben later van plan om alternatieve energie ... zonne-energie, windenergie et cetera 

te gaan gebruiken. 
M Eh ... ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe dat dan zich ontwikkelt, als het dan ... 

eh ... als het dan nog heel duur is en eh ... je hebt er niet. .. het rendement is nog steeds 
heel laag, dan is het natuurlijk wel de vraag of dat. .. heel. .. 

I Mmh 
M ja, want het kost natuurlijk dan toch wel veel geld ... het is wel beter voor het milieu 

maar ... toch ... maar dat zou ik dan wel. .. ik ben het er wel mee eens. 
I Op zich ben je het er wel mee eens? 
M Ja. 
M· Want, ja, dat is natuurlijk wel nodig, want anders raken gewoon de energiebronnen op. 
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M (kiest 2) 

Bewering 17 
M Eh, ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonne-energie een 

bezwaar. 
M Ja, dat ligt eraan ... echt, als het echt heel veel hoger is, wel vijfkeer zoveel als gewoon of 

zo. Kijk als het twee keer zo duur is, dan zeg ik nog van: nou. Maar als het dan echt veel 
duurder is, dan is het wel een bezwaar. 

I Mmh 
M dus ... ja, (gemompel) ben ik het wel mee eens. 
M (kiest 2) 

Bewering 18 
M Ik vind het grote oppervlak dat nodig is voor een installatie van zonne-energie, 

bijvoorbeeld op het dak, een bezwaar. 
M Nee, dat vind ik geen bezwaar, want ja, op het dak, dan heb je er toch geen last van of zo. 
I Mmh, oké. 
M Daar ben ik het dus niet mee eens. 
M (kiest 5) 

Bewering 19 
M Negentien, even kijken. Voor het nemen van een douche is gemiddeld minder water 

nodig dan voor het nemen van een bad. Ja, dat ligt eraan hoe lang je onder de douche 
staat, hè. 

I Mmh. Maar gemiddeld, dus? 
M Eh ... even denken hoor. .. ik denk dat dat gemiddeld ... ja, dat, dat hoor je wel altijd 

maar ... als je dus niet al te lang doucht dan ... denk dat dat wel waar is. 
M even kijken ... (kiest 2) 
I Oké, prima 

Bewering 20 
M Elektrisch koken kost meer energie dan koken op gas. 
M Eh ... ja, dat weet ik niet. Ben ik het niet. .. nou ... nee, ik denk niet dat dat echt. .. want, 

ja, dat gas dat gebruik je, dat kost ook energie. Nee, daar ben ik het niet echt mee eens ... 
even kijken ... 'kweet het niet. .. 'k doe wel daar. (kiest 3) 

I Prima, oké. 

Bewering 21 
M Ik ben voor het gebruik van kernenergie. 
M Eh, nou, nee, want ik vind het best gevaarlijk, (gemompel) 
I Oké. 
M (kiest 5) 

Bewering 22 
M 22 ... ik vind kerncentrales acceptabel omdat de kans dat er iets misgaat heel klein is. 
M Ja, maar er kan altijd iets misgaan hè. En dan is het net zoals ... Tsjernobyl of zo. Ben ik 

het ook niet mee eens. 
I Je bent het er niet mee eens, prima. 
M (kiest 5) 
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Bewering 23 
M Ik vind kerncentrales onacceptabel, omdat de politiek ertegen is. Nou, de politiek die 

zorgt niet voor mijn mening, dat moet ik zelf weten, dus ... daar ben ik het dan ook niet 
mee eens. 

I Oke, prima. 
M (kiest 5) 

Bewering 24 
M Het gat in de ozonlaag heeft te maken met het broeikaseffect. Nee, volgens mij niet. 

Maar ... volgens mij niet hoor, maar ... 
I Oké. 
M Zou kunnen. (kiest 5) 

Bewering 25 
M De temperatuur op aarde stijgt door het gat in de ozonlaag. Nee. 
M Mmm ... 25 (kiest 5) 

Bewering 26 
M De temperatuur op aarde stijgt door het broeikaseffect. Ja, volgens mij wel. 
M (kiest 1) 

Bewering 27 
M Autoverkeer veroorzaakt mede het gat in de ozonlaag. Ja, da's wel waar. 
M (kiest 1) 

Bewering 28 
M Autoverkeer veroorzaakt mede het broeikaseffect. Ja, volgens mij ook. 
M (kiest 1) 

Bewering 29 
M Zure regen is onder andere schadelijk voor de bodem door de aanwezigheid van 

salpeterzuur in de regen. Eh ... ik dacht dat in zure regen koolstofdioxide zat of zo. Dat 
weet ik niet zeker ... of ammoniak ... eh ... da's moeilijk ... even kijken. 

I Mmh, als je 'm niet weet, kun je dat ook invullen, hè. 
M Ja ... dat weet ik niet, doe maar niet. (kiest 3) 

Bewering 30 
M Ik zallater zo veel mogelijk met de fiets oftrein reizen in plaats van met de auto. 
M Eh ... dat ligt er dus aan, kijk, als je je werk ver weg hebt, en je moet dan kiezen tussen de 

trein en de auto, dan ligt het natuurlijk ook aan het openbaar vervoer, hoe dat geregeld is, 
want ik vind op het moment dat het nog niet echt allemaal heel goed geregeld is en dat 
het ook redelijk duur is nog 

I Mmh, dan zul je het niet doen, wil je zeggen? 
M Ja, het ligt eraan ... ik ga nou ook met de bus en dat vind ik ook wel beter dan met de 

auto ... dus eh ... en mijn moeder gaat ook met de trein naar d'r werk en zo. Dus ik ben het 
ook wel een beetje gewend van thuis, dus ... en de trein is op zich fijn, want dan kan je 
gewoon ook werken of zo. Dat kan je met de auto niet. Dus ... eh ... ja, ik doe ... even 
kijken hoor ... doe dit (kiest 3), want ja ... 'kweet niet 

I Ja, ja, goed, oké. 
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Bewering 31 
M Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, dan kies ik de 

fiets. 
M Mmm, ja, dat doe 'kwel. .. denk ik. (zacht) even kijken ... (kiest 2) 

Bewering 32 
M 32. In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet veel aan 

de milieuproblematiek 
M Nou, je kan het in je eentje niet oplossen, maar ... ieder klein beetje helpt ... dus ... en een 

milieu ... eigen milieu begint bij jezelf, (onverstaanbaar, zoiets als 'een schoon milieu'). 
I Ja, dus .. . 
M Dus ... daar ben ik het niet mee eens. (kiest 5) 
I Daar ben je het niet mee eens. 32 was dat, ja. 

Bewering 33 
M Ik vind carpoolen niet nodig. Daar ben ik het ook niet mee eens, want dat scheelt heel 

veel. Want. .. je ziet ook als je naar school gaat heel veel mensen alleen in hun auto en ... 
als die nou samen in een auto gingen, dan waren er al twee keer zo weinig auto's 
minstens. 

I Ja. 
M (kiest 5) 

Bewering 34 
M Geluidshinder is een milieuprobleem. 
M Ja, want het milieu is de omgeving waarin je woont en als dan ... 
I Mmh, prima, ga door. 
M (zacht) even kijken ... (kiest 2) 

Bewering 35 
M Hard geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid. 
M Ja. Dat is niet goed voor je oren. Kan je ... (kiest 1) 

Bewering 36 
M Even kijken ... als ik m'n walkman urenlang keihard aanzet, merk ik niet dat ik daarna 

slechter hoor, dus is er ook zeker geen gehoorbeschadiging plaatsgevonden. 
M Dat ... daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want dat heb je dan gewoon niet in de 

gaten. Ja, ik heb soms wel dat ik een piep hoor in m'n oren of zo, maar dat ik dan ... en 
ook al hoor je het niet dan is dat toch wel zo, alleen dat merkje niet. Dus ... (kiest 5) 

I Ja, prima. 

Bewering 37 
M De omwonenden van Schiphol moeten niet zeuren over de overlast van een extra 

landingsbaan. Die paar extra vliegtuigen zijn (beetje lachend) niet hinderlijk. 
M Eh ... daar ben ik het ook niet mee eens. Want als je daar woont, en je krijgt ineens 

allemaal vliegtuigen boven je huis ... 
I Mmh, oké. 
M (kiest 5) 
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Bewering 38 
M Van geluidshinder kun je ziek worden. Ik denk dat dat wel waar is, ja. Daar ben ik het 

wel mee eens. (kiest 2) 

Bewering 39 
M Alleen te hoog geluid kan pijn aan je oren veroorzaken. Nee, te hard kan ook. (zacht) 

even kijken ... (kiest 4) 

Bewering 40 
M Van de problemen genoemd in de vragenlijst, bijvoorbeeld gat in de ozonlaag, 

broeikaseffect, zure regen, energievoorziening, geluidshinder, ben ik vooral 
geïnteresseerd in hoe die problemen ontstaan en wat ze precies inhouden ... 

M En ... 'vooral' moet ik dan zien: ik ben daar meer in geïnteresseerd dan? Dan wat? 
I Dan bijvoorbeeld wat hier in de (onverstaanbaar, bedoeld is 'volgende') vraag staat. 
M Nou, ik denk eigenlijk, hier (wijst op volgende vraag) staat dus om het op te lossen 
I (tegelijkertijd) Hier staat, hier staat, ja. 
M maar je moet eerst weten, hoe ze, wat het inhoudt voordatje het kan oplossen. Dus da's 

wel belangrijk ... op zich, maar je moet allebei gewoon ... is het belangrijk. 
I Ja, ja, oké. Ja. 
M (kiest 4, per abuis) 

Bewering 41 
M Van de problemen genoemd in de vragenlijst ben ik vooral geïnteresseerd in hoe ik ... hoe 

ik eraan kan bijdragen om die problemen te helpen oplossen. Nou, dat is ... of ja, deze 
moet dan hier, wacht even (verplaatst keuze 40 van 4 naar 2) 

I Oké. 
M Daar ben ik het ook wel mee eens, want ja, je begint zelfmet het oplossen dus ... (kiest 2). 

Het laatste deel van de enquête (de interesse- en kennislijst) maakt M zelf, in verband met de 
beschikbare tijd. 

Van de overige drie leerlingen die geïnterviewd zijn, worden hieronder alleen die zaken 
uitgewerkt die opvallend of interessant zijn. Dit gebeurt per vraag, zodat een goed beeld 
geschetst wordt van onduidelijkheden in vragen of vaak voorkomende (foutieve) 
redeneertrends. 

Geïnterviewd zijn: 
Rik, leerling klas 4 VWO, Strabrecht College, Geldrop, 16 jaar, goede leerling 
Kunto, leerling klas 4 VWO, Strabrecht College, Geldrop, 15 jaar, slechte leerling 
Carine, leerling klas 4 VWO, Pleincollege Sint-Joris, Eindhoven, 16 jaar, slechte leerling 

Vraag 1: Voor de energievoorziening worden verschillende energiebronnen gebruikt. 
Welke natuurlijke energiebron zal als laatste opraken als we op wereldniveau doorgaan 
met het huidige verbruik? . 

R Aardgas wordt veel gebruikt, aardolie ook, steenkool minder, hier tenminste, uranium 
ook niet echt, dus a ofb. Ik denk ... b. 

(Interpreteert dus 'als eerste' i.p.v. 'als laatste' en vergeet bovendien 'op wereldniveau' 
door opmerking 'hier tenminste') 
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K (herhaalt) als laatste opraken ... ik denk dat het uranium is, want de andere die gebruiken 
we vrij veel, heb ik het idee. 

C Nou, uranium zal wel niet, daar is geloof ik wel genoeg van ... en daar heb je ook maar 
heel weinig van nodig. Steenkool zal er ook nog wel genoeg zijn, maar dat zit heel diep, 
maar daar hebben ze een nieuwe manier voor. .. dan maken ze er gas van of zo ... en 
aardolie, ja, ik geloof dat dat wel op begint te raken ... net als aardgas. 

I Maar de vraag is: wat raakt het laatste op, hè ... 
C Het laatste ... ik denk dat dat uranium is, want daar gebruik je maar weinig van. 

Vraag 2: Welke van deze energiebronnen wordt in Nederland het meest gebruikt voor 
elektriciteitsvoorziening? 

K ( ... ) aardgas, weet ik niet zeker ... 
I Waar twijfel je tussen? 
K Ik twijfel tussen aardolie en aardgas ... ik gok toch op aardgas. 

Vraag 3: Welke elektriciteitscentrale levert de meeste elektrische energie in Noord
Brabant, dus ook bij jou thuis? 

R Borssele niet, Dodewaard niet, Den Bosch kan, Geertruidenberg ... nou, d, ga ik voor. 

K Ik heb geen flauw idee( ... ) maar gok op b. 

C 0, hoe moet ik dat nou weten?( ... ) zou het zo niet weten ... volgens mij is het ... de 
Amercentrale. 

Vraag 4: Hoeveel elektrische energie verbruikt een gemiddeld gezin ongeveer per jaar? 

R Oe ... eh( ... ) b. 
I Kun je een beetje aangeven hoe je dat nou ... gokje het gewoon of? 
R Het is meer een schatting ... ik baseer het eigenlijk nergens op. 

K Zal niet zo hoog zijn ... c. 
I En heb je dat ergens op gebaseerd, die schatting, of is het meer een gok? 
K Het is meer een gok, maar het zal niet. .. ik kies liever niet tussen de twee uitersten, een 

beetje in het midden. 

C Rotvraag ... even kijken ... zal wel wat zijn ... ik ga er maar ergens tussenin zitten, want ik 
weet niet precies ... ik denk dat het. .. goed, we gaan voor ... c. 

Vraag 5: Waarvoor wordt op jaarbasis in een gemiddeld gezin het meeste elektrische 
energie verbruikt? 

R Was niet, conservering van voedsel ook niet, verlichting is niet zo heel veel, ik denk voor 
verwarming. 

K Dat is de verwarming, dat weet ik bijna wel zeker. 
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C De was, eh, da's toch wel veel. .. koelkast en diepvries zal wel meevallen ... ik weet het 
allemaal niet precies, ik gok maar wat. .. verlichting ... eh ... verwarming zal ook wel veel 
zijn ... ik denk dat het de verwarming is, want daar zitten ze nogal gauw met hun handjes 
aan, ietsje hoger ... 

Vraag 6: Welke mogelijkheid voor verwarming is energetisch het voordeligst, m.a.w. 
welke heeft het hoogste rendement? 

R ... energetisch (aarzelend) 
I Ik zie je even twijfelen bij dat woord, is dat onduidelijk of? 
R Nee, da's goed, da's goed. 

K ... energie ... energetisch. 
I Snap je dat woord of is dat onduidelijk? 
K Het heeft iets met energie te maken. 
I Ja, precies. Het is gewoon ... qua energie het voordeligst. 

K Het rendement zal denk ik het kacheltje aangesloten op zonne-energie zijn. 
I Waarom denk je dat? 
K Ik denk omdat het .. heeft op zich ... ja, min .. misschien wel meer energie nodig, maar. .. 

of nee, misschien minder omdat 'ie het verder ook op kan slaan. 

C ... ener. .. ge ... energie ... 
I Da's een onduidelijk woord hè? 
C Nou! 
C ( ... )kacheltje niet, open haard ook niet, installatie voor zonne-energie ... eh ... zal wel een 

CV -ketel zijn. 

Vraag 7: Welke uitspraak is juist? 

R ... de eerste twee vallen in ieder geval af. Of kerncentrales schoner zijn? Als er niks van 
straling vrijkomt wel. Van die grootte weet ik eigenlijk niet zo veel af, dus ik ga maar 
voor c. 

K (over d) ... dit hoeft (gemompel) niet. .. een kern is heel klein. Ik denk c, als ik die andere 
allemaal wegstreep ... 

C ... ja, eh, het is of kerncentrales zijn schoner dan steenkoolcentrales, of ze zijn groter. .. 
C Als je het over schoon hebt, dan vraag ik me af: is het nou ... direct, dat je het hebt over 

de uitstoot en zo en vervuiling van de plaats eromheen of bedoelen ze gewoon over het 
algemeen datje dan afval eraan over houdt? ( ... ) Ik neem aan dat het. .. om het mezelf 
makkelijk te maken neem ik aan dat het afval er ook mee bedoeld wordt en dan is het 
dus ... ( ... ) ja, ze zullen wel wat groter zijn, denk ik. Zijn ze dat? Jajaja, je moet veel. .. 
beschermen en zo, dus het zal wel groter zijn. Ik heb er nooit op gelet, ik heb die dingen 
wel. .. in het lokaal hangen van die posters ... ja, ik kijk wel wat erin zit, maar niet hoe 
groot zeg maar. .. 

Vraag 8: Welke sector zorgt voor de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot in Europa? 

R Ik ga voor industrie. 
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K C02, dat is dus met verbranding ... het zal misschien vreemd klinken, maar ik denk 
huishoudens, omdat die toch continu verbranden en zo ... 

C Huishoudens zal wel meevallen ... industrie is best wel groot. . .ik denk de industrie ... 
transport kan ook wel, want ze rijden wel veel, maar daar gebruiken ze ook treinen en zo 
voor, dus ik ga voor de industrie ... 

Vraag 9: Bij landbouwactiviteiten komt vaak ammoniakgas (NH3) vrij. Welk probleem 
wordt o.a. door dit gas veroorzaakt? 

R Broeikaseffect. .. kan, gat in de ozonlaag nee, smogvorming ... , verzuring .. .ik denk 
verzunng. 

K Verzuring (overtuigd). 
C dat is verzuring van de lucht. Broeikas dat komt door de uitlaatgassen, gat in de ozonlaag 

door de spuitbussen en smog dat komt ook door uitlaatgassen en ik denk ammoniakgas 
dat zal wel zuur zijn. 

Vraag 10: Een auto die met een bepaalde snelheid passeert heeft een geluidsniveau van 
90 decibel (dB). Wat is het geluidsniveau van twee auto's, die tegelijkertijd met diezelfde 
snelheid passeren? 

R Ja, vrij logisch als het 180 is, maar da's ook wel weer zo'n instinkertje zeker. Ja, het is 
gewoon een beetje gokken ... ( ... ) ik houd het op 90, dat het gewoon zo blijft. 

K ( ... )ik heb geen flauw idee, maar het zal wel een of andere strikvraag zijn ... dus ... ik 
gok denk ik op c. 

I Je hebt dit onderwerp nog niet gehad of zo, overdecibellenen geluid ... 
K Nee. 

C Flauw ... even kijken ... Of dat nou het dubbele is, dat denk ik niet ... maar hetzelfde zal 
het ook niet zijn ... we gaan er tussenin zitten ... ik ga gewoon voor, ja, het is vast veel te 
veel, 135. 

Vraag 11: Welke eigenschap van geluidsabsorberend materiaal zorgt ervoor dat geluid 
geabsorbeerd wordt? 

R ( ... ) de lak is het niet, zwarte kleur is het ook niet, ga ik voor het ruwe oppervlak. Ik weet 
ook niet of de dichtheid ... toch maar het ruwe oppervlak. 

K zwarte kleur heeft er niks mee te maken, heeft met licht te maken ... ruwe oppervlak, dat 
weet ik zelf, weet ik zeker. 

C ( ... ) ik denk niet dat het iets met de lak te maken heeft ( ... ) en dat geluidsabsorberend 
materiaal is ook wel eens wit( ... ) geluid zijn trillingen, dus dat ruwe oppervlak vind ik 
wel een goeie ( ... ) grote dichtheid heeft ook wel wat, ik ga gewoon voor grote dichtheid. 

Vraag 12: Hoeveel huishoudelijk afval produceert elke Nederlander gemiddeld per 
jaar? 

R Ik denk datje toch wel rond de drie-ofvijfhonderd kilo komt. Dan ga ik voor de 500. 
K Dat wordt steeds meer, dus dat denk ik op ... d. 
C behoorlijk wat, ga gewoon voor de 500. Misschien is het iets te veel. .. 
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Bewering 13: Ik doe altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga 
(bijvoorbeeld, om te gaan eten). 
geen opmerkingen 

Bewering 14: Bij ons thuis zetten we 's nachts altijd de verwarming laag/uit. 

K Dat klopt ook, want we hebben een timer erop staan 

Bewering 15: Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. 
geen opmerkingen 

Bewering 16: Ik ben later van plan om alternatieve energie (zonne-energie, windenergie 
etc.) te gaan gebruiken. 

R Ja, dat hangt van veel factoren af, maar ik ben er op zich wel voor, dus ... (kiest 2) 
K Dat zou ik nu nog niet weten (kiest 3) 
C Ja, dat vind ik wel goed, ga ik doen ... 

Bewering 17: Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonoe-energie 
een bezwaar. 

R Mee eens, als je veel geld hebt, maakt het niet zoveel uit, maar. .. 
C Ja, dat vind ik eigenlijk dat ze dat wel wat lager moeten doen, dan zijn er meer mensen 

die dat nemen ... 

Bewering 18: Ik vind het grote oppervlak dat nodig is voor een installatie voor zonoe
energie (bijv. op het dak) een bezwaar. 
K Nee, want dat is toch op het dak. 
C Nee, op het dak heb je daar toch geen last van ... 

Bewering 19: Voor het nemen van een douche is (gemiddeld) minder water nodig dan 
voor het nemen van een bad. 
R Bad is 80 tot 120 liter, neem ik aan. Douche ... ( ... )een kwartier. Eh ... ja. (kiest 1) 
K Ik heb gelezen dat dat niet zo is ... 
C Ik heb me laten vertellen van wel. .. 

Bewering 20: Elektrisch koken kost meer energie dan koken op gas. 
K 'k Zou het niet weten 
C Dat denk ik niet, het is toch wat doelgerichter. .. 

Bewering 21: Ik ben voor het gebruik van kernenergie. 
K Het heeft z'n voor- en z'n nadelen (kiest 3) 

Bewering 22: Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel 
klein is. 
C Dat vind ik niet, want je houdt ook altijd afval over( ... ) je kunt het wel ergens dumpen, 

maar het verdwijnt gewoon niet 
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Bewering 23: Ik vind kerncentrales onacceptabel, omdat de politiek ertegen is. 
C Ik ben er gewoon tegen, dus ik vind ze wel onacceptabel, maar niet omdat de politiek 

ertegen is. Dus ik zeg gewoon mee eens (kiest 2) 

Bewering 24: Het gat in de ozonlaag heeft te maken met het broeikaseffect. 
K Dat klopt niet. 
I Kun je er ook heel kort bij zeggen waarom je zegt 'Het klopt niet'? 
K Omdat het. .. ozonlaag ... d'r zijn andere probleemgassen voor nodig dan bij het 

broeikaseffect. 

C Zal toch wel? Misschien ook wel niet. .. (kiest 3) 

Bewering 25: De temperatuur op aarde stijgt door het gat in de ozonlaag. 
K Dat klopt gedeeltelijk ... ook mede door het broeikaseffect, dan kan de warmte er 

namelijk niet meer uit. 
C Nee, het gat in de ozonlaag is alleen voor de schadelijke straling. 

Bewering 26: De temperatuur op aarde stijgt door het broeikaseffect. 
K Ja, dat gebeurt dus door eigenlijk alletwee, maar daar ben ik het meer mee eens dan met 

de andere ... 

Bewering 27: Autoverkeer veroorzaakt mede het gat in de ozonlaag. 
R Uitstoot van C02, broeikaseffect, dus nee 
K Nee, oneens, want die produceren geen cfk-gassen. 
C Dat is wel waar ... (maar herstelt na vorige vraag en kiest alsnog 3) 

Bewering 28: Autoverkeer veroorzaakt mede het broeikaseffect. 
geen opmerkingen 

Bewering 29: Zure regen is o.a. schadelijk voor de bodem door de aanwezigheid van 
salpeterzuur in de regen. 
R Salpeterzuur is ... ? Ja, het klinkt zuur. .. ja, ik denk het wel eigenlijk ... maar ik weet het 

niet helemaal zeker. (kiest 2) 
K Volgens mij klopt dat wel. .. dat ik van scheikunde weet. .. 
C Het is wel schadelijk voor de bodem, maar of dat door dat zuur komt, dat weet ik dus niet 

(kiest 3) 

Bewering 30: Ik zallater zo veel mogelijk met fiets of trein reizen in plaats van met de 
auto. 
R Het is op zich een goed ideaal. .. 
I Maar doe je het dan, daar gaat het om ... 
R ( ... )beetje indekken ... (kiest 2) 

K Nou, ik denk het niet. .. (kiest 4) 

C Nou, ik vind het openbaar vervoer eigenlijk afschuwelijk ... maar ik zal toch wel wat 
doen ... (kiest 3) 
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Bewering 31: Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, 
dan kies ik de fiets. 
R Ja ... dat kleine stukske ... 
K 'kweet niet, heeft allebei z'n voor- en z'n nadelen (kiest 3) 
C Nou ... brommer is natuurlijk wel erg snel. .. maar ... (kiest 2) 

Bewering 32: In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet 
veel aan de milieuproblematiek. 
R Wordt hiermee bedoeld, zeg maar ... dat je erover nadenkt? Of eh .. 
I Of dat je er actief iets aan probeert te doen .. . 
R Zoiets van een beter milieu begint bij jezelf .. . 
R (kiest 5) 

C Nou, dat vind ik dus niet. .. een beter milieu begint bij jezelf (kiest 5) 

Bewering 33: Ik vind carpoolen niet nodig. 
geen opmerkingen 

Bewering 34: Geluidshinder is een milieuprobleem. 
K Zou 'k niet weten of dat wel of niet was ... 

Bewering 35: Hard geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid. 
K Volgens mij welja, gaan je oren kapot. .. 

Bewering 36: Als ik m'n walkman urenlang keihard aanzet, merk ik niet dat ik daarna 
slechter hoor, dus heeft er ook zeker geen gehoorbeschadiging plaatsgevonden. 
geen opmerkingen 

Bewering 37: De omwonenden van Schiphol moeten niet zeuren over de overlast van een 
extra landingsbaan: die paar extra vliegtuigen zijn niet hinderlijk. 
K Gedeeltelijk mee eens, want ze weten dat ze bij een vliegtuig ... bij een vliegmaatschappij 

wonen, dus dan kan je dat verwachten. (kiest 3) 

Bewering 38: Van geluidshinder kun je ziek worden. 
K Ik zou het niet weten, zou best kunnen (kiest 3) 

Bewering 39: Alleen te hoog geluid kan pijn aan je oren veroorzaken. 
R Nee, te hard ook, dus onjuist 
K Klopt volgens mij wel, want laag geluid voel je in je maag (kiest 2). 

Bewering 40: Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, 
broeikaseffect, zure regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral 
geïnteresseerd in hoe die problemen ontstaan zijn en wat ze precies inhouden. 
R Ontstaan en wat ze precies inhouden ... eh ... dan ga ik fijn voor 3. 

Bewering 41: Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, 
broeikaseffect, zure regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral 
geïnteresseerd in hoe ik eraan kan bijdragen om die problemen te helpen oplossen. 
R Hou me maar een beetje op de vlakte ... (kiest 3) 
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3.3 Resultaten van de proefenquête 

De proefenquête is afgenomen op vier scholen. Op twee scholen [24, 25] is dit gedaan door 
twee leerlingen via een interview de enquête af te nemen en vier leerlingen deze schriftelijk te 
laten maken. Op de andere twee scholen [26, 27] is de enquête afgenomen tijdens een lesuur, 
door een hele klas of een (groot) deel daarvan. Op de Scholengemeenschap Stevensweert is de 
enquête afgenomen in twee klassen: een 4-VWO- en een 5-VWO-klas. 

In totaal hebben 48 leerlingen de proefenquête ingevuld, 37 uit 4-VWO, 11 uit 5-VWO. Het 
betreft 26 jongens en 22 meisjes. Hun leeftijdsverdeling is weergegeven in figuur 3.1. 

luftijd Oaar) 

FIGUUR 3.1: Leeftijdsopbouw leerlingen proefenquête 

In de volgende subparagrafen staan de resultaten van de drie delen van de proefenquête 
gegeven. De conclusies die hieruit volgen, staan in paragraaf 3.4 en de gevolgen die dit heeft 
gehad voor de opstelling van de definitieve enquête komen in het volgende hoofdstuk aan de 
orde. 

3.3.1. De kennisvragen (itemnummers 1 t/m 12) 

Hieronder worden de vragen 1 t/m 12 gegeven, met de scores op de vier 
antwoordmogelijkheden uitgedrukt in procent. Er wordt aandacht besteed aan dep-waarde, de 
fractie van de steekproef die het goede antwoord gekozen heeft, en de a-waarde, de fractie 
leerlingen die een alternatief gekozen heeft. Per vraag wordt een geschiktheidsbeschouwing 
gemaakt, op basis van de gegeven antwoorden en de uitspraken van de geïnterviewde 
leerlingen. Deze beschouwing zal meegenomen worden bij de opstelling van de definitieve 
enquête. Zoals vermeld is een toelichting op de antwoorden op de vragen te vinden in 
appendix A5. 

Vraag 1: Voor de energievoorziening worden verschillende energiebronnen gebruikt. 
Welke natuurlijke energiebron zal als laatste opraken als we op wereldniveau doorgaan 
met het huidige verbruik? 
Aardgas: 23% 
Aardolie: 23% 
Steenkool: 10% 
Uranium: 44% 

Het juiste antwoord, steenkool, wordt het minst gekozen, uranium het meest. Uit de 
interviews blijkt dat leerlingen voor uranium kiezen omdat het weinig gebruikt wordt en de 
andere energiebronnen veel gebruikt worden. Ook wordt gezegd datje van uranium weinig 
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nodig hebt. Deze leerlingen vergeten dat de voorraden beschikbare steenkool echter absoluut 
zoveel groter zijn dan die van uranium, dat daardoor steenkoollanger voorradig is. 

Verder interpreteren twee van de vier geïnterviewde leerlingen de vraag in eerste instantie als 
'wat raakt het eerste op'. Ook 'op wereldniveau' wordt door een van de leerlingen genegeerd 
door te praten over 'hier tenminste'. 

De vraag is door de te lage p-waarde van 0,1 0, ongeschikt. De redenering van de leerlingen is 
interessant, het feit of ze over de juiste kennis beschikken niet. Ook de veelvuldige onjuiste 
interpretatie maakt de vraag in deze vorm ongeschikt, maar dat is door herformulering te 
verbeteren. 

Vraag 2: Welke van deze energiebronnen wordt in Nederland het meest gebruikt voor 
elektriciteitsvoorziening? 
Aardgas: 81% 
Aardolie: 13% 
Steenkool: 4% 
Uranium: 2% 

Slechts twee leerlingen kiezen voor steenkool, het juiste antwoord. Uranium wordt slechts 
éénmaal gekozen, de meeste leerlingen kiezen voor aardgas. Bij deze vraag blijkt net als bij 
vraag 1 dat leerlingen deze feiten niet kennen. Interessanter is het, dat ruim 80% voor 
'aardgas' kiest. Mogelijk komen de leerlingen tot deze keuze, omdat zij wel weten dat in 
Nederland aan aardgaswinning gedaan wordt. De interviews geven geen uitsluitsel of 
leerlingen inderdaad zo denken, wel blijkt hieruit dat leerlingen twijfelen bij hun keuze, met 
name tussen aardolie en aardgas. Overigens neemt het aandeel van aardgas in de nationale 
energievoorziening neemt wel toe [28], dus in zoverre zitten de leerlingen er niet zo ver naast. 

Vraag 3: Welke elektriciteitscentrale levert de meeste elektrische energie in Noord
Brabant, dus ook bij jou thuis? 
Allercentrale in Geertruidenberg: 21% 
Centrale in Borssele: 
Centrale in Dodewaard: 
Centrale in 's-Hertogenbosch: 

2% 
28% 
49% 

De geïnterviewde leerlingen geven aan dat ze gokken, omdat ze geen idee hebben of niet 
weten waar alle plaatsen liggen. Een van de geïnterviewde leerlingen weet wel zeker dat 
Borssele en Dodewaard niet juist zijn, maar twijfelt tussen de andere twee mogelijkheden. Uit 
alle antwoorden blijkt dat Borssele wel bekend is, want het wordt slechts éénmaal gekozen. 
De niet bestaande centrale in Den Bosch scoort het hoogst. Dit kan betekenen dat leerlingen 
gokken op een grote plaats of dat de leerlingen de centrale verwarren met de 
kantoorgebouwen van de PNEM, die wel in Den Bosch staan. De interviews geven geen 
aanwijzing hieromtrent. 

De vraag is ongeschikt, vanwege het feit dat leerlingen kennelijk op deze vraag te veel 
gokken. Ook de p-waarde van 0,21 duidt daarop. 
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Vraa~ 4: Hoeveel elektrische energie verbruikt een gemiddeld gezin ongeveer per jaar? 
2. 10 kWh: 2% 
2. 104 kWh: 43% 
2. 105 kWh: 45% 
2 ·106 kWh: 11% 

De bedoeling van deze vraag is om te achterhalen of leerlingen een goede inschatting kunnen 
maken van hoeveelheden energie. Deze opdracht blijkt echter, in deze vorm, te ingewikkeld. 
Leerlingen kiezen voor 'zekerheid' met een waarde in het midden: 87% kiest voorbof c. 
Slechts één leerling kiest hetjuiste antwoord, 2 · 103 kWh. De geïnterviewde leerlingen geven 
aan dat ze "schatten", "gokken" en "er een beetje tussenin gaan zitten". Een leerling geeft aan 
het wel om te kunnen rekenen naar joule, maar geen idee te hebben hoe die omgerekende 
hoeveelheid energie zich verhoudt tot het gebruik in een gezin op jaarbasis. 

De conclusie voor deze vraag luidt dat het inschatten van ordegroottes van energie voor 
leerlingen moeilijk is. De antwoorden van de proefenquête geven hiervan een voldoende 
duidelijk beeld, zodat het niet zinvol is deze vraag in de vervolgenquête op te nemen. 

Vraag 5: Waarvoor wordt op jaarbasis in een gemiddeld gezin het meeste elektrische 
energie verbruikt? 
Conservering van voedsel: 21% 
Verlichting: 
Verwarming: 
Was: 

8% 
46% 
25% 

Hetjuiste antwoord ('verlichting') wordt het minst gekozen. Vooral 'verwarming' scoort 
goed, maar ook de andere antwoorden doen dat. Een geïnterviewde leerling zegt dat er 
natuurlijk wel veellampen in huis zijn, maar dat ze denkt dat die "minder verbruiken dan een 
wasmachine of zo". Dat is natuurlijk ook zo als we kijken naar het vermogen. Leerlingen 
hebben kennelijk wel enige kennis van verschillen in vermogen tussen elektrische apparatuur, 
maar voor hen blijkt het moeilijk goed in te schatten wat een groter verbruik oplevert: een 
relatiefweinig gebruikt apparaat met een groot vermogen (zoals de wasmachine) of relatief 
veel gebruikte apparaten met een klein vermogen (zoals verlichting). Het grote vermogen lijkt 
hierbij in de antwoorden van de leerlingen de doorslag te geven. Net als in vraag 4 hebben 
leerlingen kennelijk moeite met het maken van de inschatting van de energiehoeveelheid. 
Een andere geïnterviewde leerling geeft als argument voor haar keuze voor verwarming: "De 
verwarming staat in de winter altijd aan". Waarschijnlijk denken veelleerlingen er zo over en 
zien zij het woord 'elektrische' in de vraag over het hoofd, want inclusief gasverbruik scoort 
verwarming wel hoger dan de andere opties. 

Dep-waarde van 0,08 is te laag en de a-waarde van 'verwarming' te hoog, dus in de huidige 
formulering is de vraag ongeschikt. 

Vraag 6: Welke mogelijkheid voor verwarming is energetisch het voordeligst, m.a.w. 
welke heeft het hoogste rendement? 
CV-ketel: 
Elektrisch kacheltje: 
Kacheltje, aangesloten op een installatie voor zonne-energie: 
Open haard: 

63% 
10% 
19% 
8% 
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Het woord 'energetisch' in de vraagstelling levert bij alle geïnterviewde leerlingen problemen 
op, in uitspraak en/ of betekenis. Ook vragen twee geïnterviewde leerlingen zich af of het om 
een hoogrendementsketel gaat. Het is bovendien de vraag of het woord rendement door alle 
leerlingen goed begrepen is, aangezien een geïnterviewde leerling antwoordt: "Het kacheltje 
aangesloten op zonne-energie heeft een hoog rendement, omdat het op kan slaan, dus is 
minder energie nodig". 

Misschien moet de vraag zo toegespitst worden dat getoetst wordt of het begrip rendement 
begrepen is. Dep-waarde, 0,63, geeft op zich geen aanleiding tot verandering van de vraag. 

Vraag 7: Welke uitspraak is juist? 
Kerncentrales zorgen voor meer C02-uitstoot dan steenkoolcentral es: 10% 
Het afval van een kerncentrale is minder gevaarlijk dan dat van een steenkoolcentrale: 2% 
Kerncentrales zijn schoner voor het milieu dan steenkoolcentrales: 60% 
Kerncentrales zijn relatief groter dan steenkoolcentrales: 27% 

Drie van de geïnterviewde leerlingen twijfel en tussen 'schoner' en 'groter'. De grootte van 
kerncentrales is kennelijk niet iedereen bekend en over 'schoon' zijn er verschillende ideeën: 
er zijn leerlingen die vinden dat het schoon is 'als er geen radioactieve straling vrijkomt', 
maar één geïnterviewde leerling zegt aan te nemen dat ook het geproduceerde afval bedoeld 
wordt en dat kerncentrales dan niet schoner zijn. Deze leerling blijkt wel degelijk kennis te 
hebben van radioactiviteit. 

Dep-waarde is op zich goed, 0,60, maar het verdient aanbeveling de vraag te herformuleren 
om de verschillen in opvattingen over het schone karakter te toetsen. Mogelijk is het zelfs 
beter om de kennisvraag om te zetten in een meningsvraag, dus bijvoorbeeld de opvatting van 
de leerlingen te vragen ten aanzien van het gebruik van verschillende energiebronnen in 
verband met het milieu, of te peilen in hoeverre leerlingen het schone karakter van 
kerncentrales positiefbeoordelen. 

Vraag 8: Welke sector zorgt voor de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot in Europa? 
Energiesector: 8% 
Huishoudens: 4% 
Industrie: 69% 
Transport: 19% 

Het juiste antwoord, de energiesector, scoort slechts 8%. Mogelijk is de omschrijving 
'energiesector' voor de leerlingen te vaag en kunnen zij zich daar niks bij voorstellen. Ook 
kan het zo zijn dat leerlingen de energiesector in feite meerekenen onder industrie en dan is 
het antwoord 'industrie' op zich juist. Dit laatste blijkt overigens niet uit de vier interviews; 
daarin geven drie van de vier leerlingen aan voor de industrie te kiezen omdat deze erg groot 
is en daardoor veel brandstof nodig heeft. 

Dep-waarde, 0,08, is te laag om de vraag zo te handhaven en ook het alternatiefhuishoudens 
wordt te weinig gekozen (a-waarde 0,04), terwijl het alternatiefindustrie een te hoge a-waarde 
heeft (0,69). 
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Vraag 9: Bij landbouwactiviteiten komt vaak ammoniakgas (NH3) vrij. Welk probleem 
wordt o.a. door dit gas veroorzaakt? 
Broeikaseffect: 15% 
Gat in de ozonlaag: 10% 
Smogvorming: 2% 
Verzuring van de lucht: 73% 

Het juiste antwoord, verzuring van de lucht, wordt door 73% gekozen. In de interviews blijkt 
dat drie van de vier leerlingen dit inderdaad weten. Een van de geïnterviewden benoemt zelfs 
waardoor de andere genoemde problemen veroorzaakt worden. 

Met deze p-waarde en a-waarden blijkt de vraag geschikt voor handhaving in een enquête. 

Vraag 10: Een auto die met een bepaalde snelheid passeert heeft een geluidsniveau van 
90 decibel (dB). Wat is het geluidsniveau van twee auto's, die tegelijkertijd met diezelfde 
snelheid passeren? 
90 dB: 35% 
93 dB: 40% 
135 dB: 10% 
180 dB: 15% 

Dat een verhoging van het geluidsniveau met een factor 2 overeenkomt met een stijging van 
3 dB weet 40% van de leerlingen. Dit geeft echter een vertekend beeld, want van de 19 goede 
antwoorden komen er elfvan de vijfde klas uit Stevensbeek, die het onderwerp net behandeld 
hadden gekregen in de les. Veelleerlingen (35%) kiezen voor 90 dB ("Ik denk dat het 
hetzelfde blijft", zegt een geïnterviewde leerling), 10% kiest voor 135 dB en 15% voor 
180 dB. De geïnterviewde leerlingen, allen onbekend met het onderwerp, neigen alle vier 
eerst naar 180 dB, maar beschouwen dat als een te gemakkelijke oplossing en kiezen daarom 
voor "ertussen in" (135 dB) of"hetzelfde" (90 dB). 

De indruk wordt gewekt dat met deze vraag niet meer getoetst wordt dan het feit of het 
onderwerp al in de lessen aan de orde is geweest. Gevoel voor dB hebben de leerlingen niet, 
maar dat is logisch: het inzicht dat het om een logaritmische schaal gaat, kunnen ze alleen 
door onderwijs verkrijgen en de meesten hebben dat onderwijs nog niet gehad. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de vraag in de definitieve enquête weinig nieuws zal opleveren. 

Vraag 11: Welke eigenschap van geluidsabsorberend materiaal zorgt ervoor dat geluid 
geabsorbeerd wordt? 
De grote dichtheid: 46% 
De speciale lak: 0% 
De zwarte kleur: 2% 
Het ruwe oppervlak: 52% 

Dit blijkt een pure tweekeuzevraag te zijn. De mogelijkheden 'dichtheid' en 'ruw oppervlak' 
worden gekozen door resp. 46% en 52% van de leerlingen. De geïnterviewde leerlingen 
twijfelen ook tussen deze twee. Wel is het denkpatroon van de geïnterviewden interessant: 
twee leerlingen redeneren dat de kleur zwart wel met absorptie te maken heeft, maar met die 
van licht en niet die van geluid. Een andere geïnterviewde leerling redeneert dat geluid bestaat 
uit trillingen en dat dus een ruw oppervlak goed zou kunnen zijn voor geluidsabsorptie. Het is 
dus een interessante vraag, vanwege de redeneringen. 



DE PROEFENQUÊTE 

In aangepaste vorm is de vraag wellicht geschikt voor handhaving. Een p-waarde van 0,52 is 
acceptabel, maar twee a-waarden zijn te laag (0,00 en 0,02). 

Vraag 12: Hoeveel huishoudelijk afval produceert elke Nederlander gemiddeld per 
jaar? 
100 kg: 
200 kg: 
300 kg: 
500 kg: 

2% 
21% 
36% 
40% 

De geïnterviewde leerlingen geven in de regel aan dat ze denken dat het 'veel' is: daarom 
kiezen er drie voor het grootste antwoord: 500 kg. Dit blijkt ook uit de procentuele scores van 
alle geënquêteerden. Omdat 500 kg het juiste antwoord is, kiest 40% dus goed, maar gezien 
het feit dat met name gekozen wordt voor 'veel', is het de vraag wat gekozen zou worden als 
een ander rijtje, bijv. 200, 300, 500, 700 kg voorgelegd zou worden. Één geïnterviewde 
leerling beredeneert de jaarproductie op basis van een schatting van de dagelijkse productie, 
maar komt tot 200 kg als antwoord. Omdat uit dit voorbeeld blijkt dat een dergelijke goede 
manier van redeneren niet met zekerheid tot het juiste antwoord leidt, is deze vraag niet 
geschikt voor handhaving. Ook blijkt bij deze vraag, net als uit vraag 4 en 5, dat het maken 
van een dergelijk complexe inschatting voor leerlingen erg moeilijk is. 

3.3.2. De beweringen (itemnummers 13 t/m 41) 

Hieronder staat de scoreverdeling in procent, gemiddelde score en standaarddeviatie van de 
gemiddelde score per bewering weergegeven. Opmerkingen uit de interviews worden, als dat 
relevant is, meegenomen in het commentaar dat op de scores gegeven wordt. De paragraaf 
wordt afgesloten met een beschouwing van de correlaties tussen de scores op verschillende 
beweringen. 

Bewering 13: Ik doe altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga 
(bïvoorbeeld, om te aan eten). 

emiddelde standaarddeviatie 
1,06 

Leerlingen doen in de regel dus het licht uit als ze weggaan. 

B ewerm 14 B .. : IJ ons tb . tt ms ze en we 's nachts altijd de verwarming laag/uit. 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 88 10 2 - - 1,15 L-'0.2....,4.:....::1 ____ __, 

Over dit gedrag 'thuis' zijn de leerlingen nog meer overtuigd dan over hun eigen gedrag in 
bewering 13. 

B ewerm 1 15 Ik b : en van 
score 1 2 3 
% 21 58 15 

I I t b plan a er 
4 5 
4 2 

ewus t t I tt e e en op e 
gemiddelde 
2,08 

lektrisch energieverbruik. 
standaarddeviatie 
0,85 

De leerlingen antwoorden minder overtuigd dan in de beweringen 13 en 14, maar toch geeft 
een overtuigende meerderheid van de geënquêteerden aan later bewust op elektrisch 
energieverbruik te willen gaan letten. Wellicht hebben de leerlingen een voorzichtige 
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opstelling omdat ze niet beschikken over voldoende kennis om te bepalen hoe ze dat kunnen 
gaan doen. 

Bewering 16: Ik ben later van plan om alternatieve energie (zonne-energie, windenergie 
etc.) te gaan gebruiken. 
score 1 2 3 
% 10 17 63 

4 5 
6 4 

gemiddelde 
2,77 

standaarddeviatie 
0,88 

63% van de leerlingen kiest neutraal of weet het niet. 27% kiest positief, 10% negatief. De 
geïnterviewde leerlingen geven voorzichtige geluiden: dat ze dat nog niet weten, dat het van 
veel factoren afhangt, dat het ervan afhangt hoe het gebruik van alternatieve energiebronnen 
zich ontwikkelt en dat het toekomstige rendement belangrijk is. Maar ook geven twee 
geïnterviewden aan dat ze er op zich wel voor zijn. Kennelijk is bij leerlingen de wil er 
(waarschijnlijk) wel om alternatieve energie te gaan gebruiken, maar ontbreekt hun de kennis 
om er nu gefundeerde uitspraken over te doen. Die twijfel blijkt uit de hoge 'neutraal' -score 
en wordt ook bevestigd door de 'voorzichtige' beantwoording van bewering 15. 

Bewering 17: Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonoe-energie 
een bezwaar. 

1~--=-~~~o::...::.r~e -+-1 ~=--7-~-=-1 ~=--8---tl-=-~-7 -+I :--'-----+1 ~=-----11 ~~~iddelde standaarddeviatie 
0,94 

75% van de leerlingen kiest score 1 of2 en geeft hiermee aan dat de hoge prijs als een 
bezwaar gezien wordt. Energetisch is het te duur, door het lage rendement van zonne
energieinstallaties. De leerlingen weten dat kennelijk ook. Hoewelleerlingen in de vorige 
beweringen aantonen welwillend te staan tegenover energiezuinig leven, maken ze in deze 
bewering duidelijk toch praktische beperkingen te zien: het mag niet teveel kosten. 

standaarddeviatie 
1,23 

Veelleerlingen kiezen score 2 (25%), maar ook score 4 wordt veelvuldig gekozen (33%), 
waardoor er een grotere standaarddeviatie is dan bij de voorgaande beweringen. Er bestaat op 
dit punt veel verschil van mening. De geïnterviewde leerlingen vinden het allen geen bezwaar, 
met als argument: "Op het dak heb je er toch geen last van". Uit de interviews valt niet te 
concluderen welke argumenten de leerlingen hebben die het grote oppervlak wel een bezwaar 
vinden. Vergelijking met bewering 17levert in elk geval op dat de leerlingen de hoge prijs 
van zonne-energie bezwaarlijker vinden dan het grote oppervlak dat de installatie inneemt. 

Bewering 19: Voor het nemen van een douche is (gemiddeld) minder water nodig dan 
voor het nemen van een bad. 

r-1 ~-~o_r_e -+1 ~-8-+-1 ~-3---tl-'-~-3 --+14-13_+-1 ~'-3---ll ~~~iddelde standaarddeviatie 
1,44 

De meningen over deze bewering zijn verdeeld, maar 61% is het er mee eens (score 1 of2). 
Een van de geïnterviewde leerlingen probeert tot een antwoord te komen door het aantalliter 
water nodig voor het nemen van een bad en voor het nemen van een douche te schatten, maar 
hij komt niet tot een goede schatting van de hoeveelheid douchewater. Hieruit blijkt wederom 
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dat leerlingen moeite hebben met het maken van inschattingen, zoals ook al bleek bij de 
vragen 4, 5 en 12. Hoewel de meerderheid van de geënquêteerden wel het juiste antwoord 
kiest, is de bewering is niet geschikt voor handhaving, omdat het een kennisvraag is, waarbij 
te veel parate kennis getoetst wordt. Met deze proefenquête is duidelijk geworden dat 
leerlingen dergelijke kennis niet bezitten. 

ewenn1 . e nsc o en os . B 20 El kt · h k k k t meer energie dan koken op gas. 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 8 17 35 27 13 3,19 1,12 

'----'---------' 

De leerlingen twijfelen, gezien de 35% die 'neutraal I weet niet' kiest. Dat leerlingen op deze 
vraag geen pasklaar antwoord hebben, is dus evident. Het is echter de vraag of leerlingen dit 
moeten weten en of het onderwijs dat leerlingen moet bijbrengen. Zo kan in het onderwijs 
aandacht geschonken worden aan het aspect dat elektrische energie hoogwaardig is en 
daardoor duur. Of aan het feit dat ook andere overwegingen een rol kunnen spelen bij het 
bepalen van je keuze voor een manier van koken: elektrisch koken is bijvoorbeeld wel 
veiliger dan koken op gas. De geïnterviewde leerlingen komen niet tot veel argumenten om 
een keuze te maken. Één leerling is het niet met de stelling eens, met als argument dat 
elektrisch koken doelgerichter is. Net als voor bewering 19 geldt hier dat door de 
proefenquête duidelijk is geworden dat leerlingen de benodigde kennis niet hebben. 

B ewerm~ 21 Ik b : 
score 1 2 
% 6 15 

en voor 
3 
38 

h t b "k van kernenergie. e ge rm 
4 5 gemiddelde 
19 23 3,38 

standaarddeviatie 
1,18 

Bij deze bewering zijn er veel neutrale antwoorden (38%), maar ook score 5 (23%) scoort 
goed. Van de geïnterviewden kiest een leerling voor score 5, omdat zij het "best gevaarlijk" 
vindt en kiest een andere leerling voor score 3, omdat "het z'n voor- en z'n nadelen heeft". De 
leerlingen neigen ernaar om tegen kernenergie te zijn, maar de grote hoeveelheid neutrale 
scores geeft aan dat veelleerlingen niet willen of kunnen kiezen op basis van hun huidige 
kennis. Het lijkt erop dat zij zich niet klakkeloos aansluiten bij de huidige publieke en 
politieke opinie in Nederland, die inhoudt dat naar vermindering van het gebruik van 
kernenergie gestreefd moet worden. 

Bewering 22: Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel 
klein is. 

~~_co_r_e __ t1 __ t2----+l-3--ll-4 __ t5 _ _,1 gemiddelde 
% _1123341319 . 3,06 

standaarddeviatie 
1,26 

Wederom kiezen veelleerlingen neutraal (34%). Opvallend is dat ongeveer net zo veel 
leerlingen het met de stelling eens zijn als oneens. Deze bewering bevestigt het vermoeden dat 
de leerlingen nog geen uitgesproken oordeel hebben of willen geven over kernenergie. 
Daaruit blijkt dat het van belang kan zijn dit onderwerp juist in het onderwijs aan de orde te 
stellen: met meer informatie over risico's omtrent kernenergie kunnen leerlingen wellicht wel 
een oordeel geven. Het onderwerp komt bij het vak natuurkunde aan de orde, maar in het 
algemeen pas later (eind 5-, begin 6-VWO). 
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B 23 Ik . d k t I nacceptabel, omdat de politiek ertegen is. ewerm!! . VlD erncen ra es o . 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 4 2 17 19 57 4,23 1,09 L...::2...:...::._ ____ ___.J 

57% is het helemaal oneens met deze bewering. De mening van de politiek is dus geen reden 
voor de leerlingen om kerncentrales als acceptabel te beschouwen. Dit bevestigt het bij 
bewering 22 geuite vermoeden dat leerlingen niet zonder meer de publieke opinie volgen. 
Opvallend is het invullen van een van de geïnterviewde leerlingen, die de politiek niet als 
argument geeft, maar kerncentrales wel onacceptabel vindt: zij vult namelijk in het 'eens' te 
zijn met de bewering! Herformulering is derhalve noodzakelijk om misinterpretatie te 
voorkomen. 

B 24 H t t. d heeft te maken met het broeikaseffect. ewenn . e ga m e ozon aag . 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 

2,79 1,47 
'----<----------' 

% 25 25 15 17 19 

50% van de leerlingen vindt dat de twee effecten wel iets met elkaar 'te maken' hebben (score 
1 en 2). Misschien is de vraagstelling onduidelijk: wat is 'te maken met'? In een van de 
bestudeerde ANW -methodes worden ook verbanden tussen beide verschijnselen gegeven, de 
meeste andere methodes behandelen de twee effecten als onafhankelijke verschijnselen. Het 
'goede' antwoord op deze stelling is dus niet eenduidig te geven. Twee van de geïnterviewde 
leerlingen twijfelen:" Dat zal toch wel?" en "Volgens mij niet hoor, maar ... ". Een 
geïnterviewde is heel duidelijk in zijn opvatting: "Nee, want er zijn andere probleemgassen 
bij betrokken." 

In feite zijn er natuurlijk wel verbanden tussen beide verschijnselen, omdat bijvoorbeeld 
enkele ozonlaag aantastende gassen ook broeikasgassen zijn en zo een (relatief geringe) 
bijdrage aan het broeikaseffect geven (zie de beschrijving van de methode 'Scala' in 
paragraaf 1.3). Maar voor de kennis- en meningsvorming van leerlingen zou het, ons inziens, 
beter zijn om deze zaken duidelijk te scheiden, om te voorkomen dat leerlingen als het ware 
gaan denken met één probleem te maken te hebben, zoals het gevallijkt te zijn naar 
aanleiding van deze en enkele van de volgende beweringen. 

Bewerin 
score 
% 23 

standaarddeviatie 
1,60 

De leerlingen maken een duidelijke keuze (veel score 1 (23%) en score 5 (33%)), waardoor er 
een grote standaardafwijking van het gemiddelde is. Uit de scoreverdelingen van deze en de 
vorige bewering blijkt dat veelleerlingen het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag als twee 
separate problemen zien, maar ook dat veelleerlingen een koppeling maken tussen 
temperatuurstijging en het gat in de ozonlaag. 

B ewerm 
score 
% 

26 D t . e emperatuur op aar . 
1 2 3 4 15 I 
60 29 8 2 1- I 

t door het broeikaseffect. 
standaarddeviatie 
0,74 

Leerlingen geven overduidelijk aan dat ze weten dat het broeikaseffect temperatuurstijging 
veroorzaakt. Bij deze bewering is nauwelijks twijfel, in tegenstelling tot bij andere items over 
dit onderwerp (met name 24, 25 en 27). Dit duidt erop dat leerlingen het precieze onderscheid 
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tussen de onderwerpen ozonlaag en broeikaseffect toch niet goed weten of uit het oog 
verloren zijn. 

B 27 At k kt mede het gat in de ozonlaag. ewenn!! . u over eer veroorzaa . 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 

2AO 1)8 
'--'-----------' 

% 28 34 19 9 11 

Er heerst bij leerlingen toch wel wat twijfel of er een verband bestaat tussen het gat in de 
ozonlaag en, in dit geval, de uitlaatgassen van auto's. Dit bevestigt de eerdere twijfels die 
leerlingen geuit hebben bij de beweringen 24 en 25. 

B 28 A t k kt mede het broeikaseffect. ewenn1 . u over eer veroorzaa . 
score 1 2 3 4 5 

,-----------, 

g_emiddelde standaarddeviatie 
% 50 35 15 1,65 0,73 

'--'-----------' 
- -

Voor deze bewering geldt hetzelfde als voor bewering 26: het verband tussen uitlaatgassen, 
broeikaseffect en temperatuurstijging is bij de leerlingen bekend. Twijfels ontstaan op het 
moment dat het gat in de ozonlaag erbij wordt gehaald: met name daarover ontbreekt het de 
leerlingen aan precieze kennis. 

Bewering 29: Zure regen is o.a. schadelijk voor de bodem door de aanwezigheid van 
sal eterzuur in de re en. 

4 
8 

5 
4 

emiddelde standaarddeviatie 
1,13 

63% van de leerlingen is het met de bewering eens. Maar er is ook twijfel: twee van de 
geïnterviewde leerlingen twijfelen eraan of het door salpeterzuur komt of door een ander zuur. 
Dit maakt de bewering tot een te specifieke kennisbewering om in een vervolgenquête te 
gebruiken. 

Bewering 30: Ik zallater zo veel mogelijk met fiets of trein reizen in plaats van met de 
auto. 

l
r--:--:sco'---re -\r--

6
1 --+\2--+-\3-+4-t-5 ---i\ gemiddelde 

% _2140 1321 . 3,21 
standaarddeviatie 
1,18 

Over het toekomstige gebruik van fiets of trein versus auto hebben veelleerlingen nog geen 
standpunt: 40% kiest neutraal. Verder valt op dat veel score 5 (21%) en score 2 (21%) 
gekozen is. Een geïnterviewde leerling kiest score 2, met als argument "Het is op zich een 
goed ideaal" en dekt zich zo een beetje in door score 2 te kiezen. Het is mogelijk dat de keuze 
voor score 2 door de leerlingen meer een gebaar van goede wil is, omdat het zo hoort, dan dat 
ze dat ook daadwerkelijk van plan zijn de auto te laten staan. De tegenstemmers lijken een 
wat duidelijkere positie in te nemen en kiezen vaker voor score 5 dan voor score 4. Misschien 
zijn dit leerlingen die in alle eerlijkheid de realiteit zien om, alle goede bedoelingen ten spijt, 
later toch de auto te zullen nemen. Om dit te toetsen is het interessant om te zien of dit vrij 
bijzondere patroon van een combinatie van hoge scores 2 en 5 ook voortkomt uit een 
grootschaligere enquête. 
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Bewering 31: Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, 
dan kies ik de fiets. 

1
1--'-s-'--co=--r-=--e -t1 __ ~2---+1...::..._3_+,46 __ t5_--l, gemiddelde 
_% _32 _2619 _17 . 2,51 

standaarddeviatie 
1,44 

In deze praktische, huidige situatie antwoorden leerlingen veel positiever dan bij de vorige 
bewering: 58% verkiest de fiets boven de brommer. 

Bewering 32: In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet 
I d T bi f k vee aan e miieupro erna Ie . 

I score 11 12 3 4 5 
I% 14 115 25 33 23 

emiddelde 
3,56 

standaarddeviatie 
1,13 

"Een beter milieu begint bij jezelf', zeggen drie geïnterviewden. De leerlingen kiezen 
neutraal (25%) oftegen de stelling dat ze er niks aan doen omdat het toch niet helpt (56%). 
Wel valt op dat de geïnterviewden de bewering vrij algemeen opvatten: ze hebben het niet 
over hun eigen activiteiten, maar zeggen in algemene zin dat het mogelijk is om zelf een 
bijdrage te leveren. 

B 33 Ik . d ewerm 1 
0 vm car 0 

score 1 2 3 
% 2 6 13 

· t nodi . ~oo en me 
4 5 I emiddelde 
46 33 I 4,02 

standaarddeviatie 
0,96 

Net als in de eerdere beweringen 13, 14 en 31 tonen de leerlingen een algemeen besefvan 
milieuverantwoordelijkheid: door 79% wordt deze bewering afgewezen. 

B 34 G I 'd h' d ewenn 0 e UI s m 0 

I score 1 2 13 
I% 17 32 128 

er IS een m 
4 5 
13 11 

ilieuprobleem. 
gemiddelde 
2,68 

standaarddeviatie 
1,22 

49% van de leerlingen ziet in dat geluidshinder een milieuprobleem is, 28% antwoordt 
neutraal. "Milieu is de omgeving waarin je woont, dus ja", antwoordt een van de 
geïnterviewde leerlingen. 

ezondheid. 
r"--"----''--">-., 

standaarddeviatie 
0,93 

Dat hard geluid schadelijk kan zijn voor de gezondheid ziet 90% van de leerlingen in. 
Leerlingen verwijzen in de interviews naar gehoorschade als de schade die geluid 
veroorzaakt. Dit is ook de meest voor de hand liggende vorm van gezondheidsschade door 
geluid. 

Bewering 36: Als ik m'n walkman urenlang keihard aanzet, merk ik niet dat ik daarna 
slechter hoor, dus heeft er ook zeker geen gehoorbeschadi in laats evonden. 

I 
score 11 12 I ~ 14 15 I gemiddelde standaarddeviatie 

. % 6 .2 . 10 _27 . 54 . 4,21 l-1..!._,1_3 ____ __, 

81% van de leerlingen is het er niet mee eens. "Dat heb je niet in de gaten," zegt een 
geïnterviewde leerling, "maar het is toch wel zo." Behalve in het algemeen (bewering 35), 
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zijn de leerlingen dus ook met betrekking tot dit praktische, mede op henzelfbetrekking 
hebbende geval op de hoogte van de mogelijke gevaren van hard geluid. Of dit ook gevolgen 
heeft voor hun gedrag ten aanzien van walkmangebruik is niet gevraagd. In de definitieve 
enquête is het beter om daar een vraag over te stellen; dat de leerlingen kennis hebben van 
mogelijke gehoorbeschadigingen door een walkman is eigenlijk wel duidelijk. 

Bewering 37: De omwonenden van Schiphol moeten niet zeuren over de overlast van een 
ex ra an mgs aan: Ie paar ex ra v t I d' b d' t lie tui en zïn niet hinderli.jk. .----"-------, 
score 1 2 3 4 5 emiddelde standaarddeviatie 
% 4 15 25 21 35 3,69 1,22 

'---'--------' 

Één geïnterviewde leerling merkt op dat hij het er eigenlijk wel mee eens is, omdat mensen 
weten dat ze nabij een vliegveld wonen en dat dan kunnen verwachten. Andere leerlingen 
merken op dat ze het er niet mee eens zijn, omdat die mensen plotseling geconfronteerd 
worden met extra geluidsoverlast. Opvallend is het grote percentage score 5 (35%). Misschien 
is de bewering wel te suggestief gesteld: een woord als 'zeuren' en het bagatelliserende 'die 
paar extra' dwingen de leerling misschien al in de richting van 'oneens'-keuze. In de 
definitieve enquête dient herformulering plaats te vinden. 

B ewerm 38 V : an g 
score 1 2 
% 15 29 

I 'd h' d k je ziek worden. em S ID er un 
3 4 5 gemiddelde 
33 15 8 2,73 

standaarddeviatie 
1,14 

De inzichten zijn verdeeld, getuige de scores; veelleerlingen twijfelen. In elk geval is deze 
bewering minder overtuigend positiefbeantwoord dan bewering 35. 'Schadelijk zijn voor je 
gezondheid' en 'ziek worden' worden door de leerlingen dus verschillend geïnterpreteerd. 

B ewerm~ 39 All : t h een e 'd kan ïn aan 'e oren veroorzaken. ooggem 
score 1 2 3 4 5 emiddelde standaarddeviatie 
% 6 11 11 30 43 3,91 L..1..L,2....:..5 ____ ___, 

73% van de leerlingen vindt dat je niet alleen van te hoog geluid pijn aan je oren kunt krijgen. 
"Ook van te hard geluid", merken twee geïnterviewde leerlingen op. Het woord 'ook' in hun 
antwoord is feitelijk gezien niet juist, want pijn aan je oren wordt niet veroorzaakt door de 
frequentie, maar door het geluidsniveau. Alleen ligt de pijngrens bij hoge frequenties veel 
lager. Één geïnterviewde leerling is het wel met de stelling eens, "want laag geluid voel je in 
je maag". De verwachting is dat deze bewering in de definitieve enquête niet tot veel nieuwe 
inzichten zal leiden. 

Bewering 40: Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, 
broeikaseffect, zure regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral 
gem eresseer ID oe Ie pro emen .. t d · h d' bi ontstaan zi.in en wat ze _precies inhouden. 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 7 35 33 17 9 2,87 L-1.L_,0_7 -------' 

Deze bewering wordt vrij neutraal beantwoord door de leerlingen: 33% kiest score 3, 35% 
kiest score 2, 1 7% kiest score 4, uiterste scores worden amper gekozen. Één geïnterviewde 
leerling vraagt zich af: "meer geïnteresseerd dan wat?" De vraagstelling is inderdaad 
onduidelijk. Misschien kunnen bewering 40 en 41 in één vraag worden samengevoegd die 
hetzelfde vraagt: of leerlingen meer geïnteresseerd zijn in manieren om de problemen op te 
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lossen dan in beschrijving van de problemen? Één leerling zegt in het interview dat hij "zich 
maar een beetje op de vlakte houdt" en kiest vervolgens voor score 3. Dat bevestigt de 
onduidelijkheid van deze vraag bij de leerlingen. 

Bewering 41: Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, 
broeikaseffect, zure regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral 
gem eresseer m oe 1 eraan an IJ ·· t d · h "k k b ··dra en om die roblemen te hel en o lossen. 
score 1 2 3 4 5 emiddelde standaarddeviatie 
% 4 30 39 22 4 2,91 0,94 

'---'----------' 

Voor deze bewering geldt hetzelfde als voor bewering 40: score 2 (30%), score 3 (39%) en 
score 4 (22%) worden verreweg het meest gekozen. De bewering is onduidelijk voor de 
leerlingen; zie bewering 40 voor een oplossing hiervoor. Waarschijnlijk zijn de vragen 40 en 
41 te ruim: er zijn te veel onderwerpen en het is moeilijk te overzien wat de vraag betekent of 
wat ermee bedoeld wordt. 

Correlaties tussen de beweringen (items 13 t/m 41) 
Van de scores op de beweringen 13 t/m 41, aangevuld met de scores op variabelen als leeftijd, 
geslacht en reeds genoten ANW-onderwijs, zijn de onderlinge correlatiecoëfficiënten 
berekend met behulp van het programma SPSS. Dit programma biedt de mogelijkheid tot het 
berekenen van diverse correlatiecoëfficiënten; in dit geval is gekozen voor de Pearson
correlatiecoëfficiënt r, omdat de in de proefenquête gebruikte vijfpuntsschaal in benadering 
kan worden beschouwd als een intervalschaal (zie ook paragraaf 1.4). 

Het doel van deze correlatiebeschouwing is om meer inzicht te krijgen in bestaande 
verbanden tussen de diverse beweringen; dit inzicht kan een leidraad vormen bij het 
ontwerpen van de definitieve enquête. Hieronder worden de bevindingen vermeld. In 
appendix A2 is de totale matrix met significante correlaties te vinden. Omdat de steekproef 
van deze proefenquête klein is (48 leerlingen) en bovendien select (slechts vier scholen in de 
omgeving van Eindhoven), kunnen geen generaliserende uitspraken gedaan worden over 
leerlingen in eind 4-VWO of begin 5-VWO. Uitspraken beperken zich dus tot de steekproef 
zelf. 

De correlatiematrix toont dat tussen een aantal items significante correlatie (5%-niveau) 
bestaat. Overigens zijn de bijbehorende correlatiecoëfficiënten in absolute zin in de regel niet 
zo groot als de correlatiecoëfficiënten tussen items van de interesse- en kennislijst (zie 
paragraaf3.3.3). We bekijken een aantal items dat een significante correlatie vertoont in 
samenhang. 

Item 33. Ik vind carpoolen niet nodig. 

correleert significant op 5%-niveau met de volgende items; tussen haakjes staat de 
correlatiecoëfficiënt tussen item 33 en het genoemde item: 

15. Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. (r = -0,40) 
16. Ik ben later van plan om alternatieve energie te gaan gebruiken. (r = -0, 40) 
21. Ik ben voor het gebruik van kernenergie. (r = +0,48) 
22. Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets mis gaat heel klein is. 

(r = +0,52) 
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23. Ik vind kerncentrales onacceptabel, omdat de politiek ertegen is. (r = -0,32) 

31. Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer(. .. ), dan kies ik de fiets (r = -0,30) 
32. In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet veel aan 
de milieuproblematiek (r = +0,52) 
36. Als ik m'n walkman urenlang keihard aanzet, merk ik niet dat ik daarna slechter 
hoor, dus heeft er ook zeker geen gehoorbeschadiging plaatsgevonden. (r = +0,35) 
3 7. De omwonenden van Schiphol moeten niet zeuren (. . .) die paar extra vliegtuigen 
zijn niet hinderlijk. (r = +0,35) 
41. Van de problemen(. . .) ben ik vooral gei"nteresseerd in hoe ik eraan kan bijdragen. 

(r = -0,30) 

De scores op een groot aantal van de hierboven genoemde items vertonen ook onderling nog 
significante correlatie. Bovendien bestaat er ook significante correlatie (op 5%-niveau) tussen 
enkele van bovengenoemde items en de volgende drie items: 

30. Ik zallater zoveel mogelijk metfiets of trein reizen in plaats van met de auto. 
13. Ik doe altijd het licht uit (. . .) als ik enige tijd wegga (. . .). 
14. Bij ons thuis zetten we 's nachts altijd de verwarming laag/uit. 

De gevonden samenhang duidt op een algemeen milieubewustzijn. Leerlingen die vinden dat 
carpoolen nodig is (bijna 80%), zeggen ook dat zij bewust letten op verbruik van energie, de 
fiets kiezen, etc. Verder valt op dat deze leerlingen kernenergie kennelijk niet op positieve 
wijze beoordelen: kerncentrales zijn niet acceptabel, ze zijn tegen het gebruik van 
kernenergie. Met betrekking tot de leerlingen die de proefenquête ingevuld hebben, kan de 
uitspraak worden gedaan dat zij kernenergie en kerncentrales als 'niet milieubewust' zien. 

Een opvallend grote correlatiecoëfficiënt wordt gevonden tussen de scores op de items 21 en 
22: r = +0,87. Kennelijk redeneren leerlingen consequent: wie niet voor kernenergie is, is het 
niet eens met de redenering dat kerncentrales acceptabel zijn, omdat de kans dat er iets mis 
gaat heel klein is; dit geldt in positieve en negatieve zin. Ook de items 30 en 31 correleren 
sterk: r = +0,61. Kennelijk past hier de redenering: wie de fiets boven de brommer verkiest, 
verkiest later ook de fiets en de trein boven de auto in positieve en negatieve zin. 

Verder vinden we significante (5%) correlatiecoëfficiënten van de scores op item 

25. De temperatuur op aarde stijgt door het gat in de ozonlaag 

met de scores van 

16. Ik ben later van plan om alternatieve energie (. .. ) te gaan gebruiken 
24. Het gat in de ozonlaag heeft te maken met broeikaseffect 
26. De temperatuur op aarde stijgt door het broeikaseffect 
2 7. Autoverkeer veroorzaakt mede het gat in de ozonlaag 

(r = +0,30) 
(r = +0,32) 
(r = -0,31) 
(r = +0,32) 

Het lijkt erop, zoals ook bij de afzonderlijke behandeling der beweringen reeds vermeld, dat 
veelleerlingen die de twee begrippen broeikaseffect en gat in de ozonlaag aan elkaar 
koppelen, onjuiste kennis hebben van de consequenties van beide effecten. Het betreft hier 
kennelijk de leerlingen die later van plan zijn alternatieve energie te gaan gebruiken. Dat de 
gevolgen van de twee effecten door leerlingen vaak niet goed uit elkaar gehouden worden, 
wordt bevestigd door het onderzoek van Fisher [29], waarin leerlingen van diverse leeftijden 
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leeftijden ondervraagd zijn over deze twee onderwerpen en hun effecten. De leerlingen van 15 
en 16 jaar maken onder andere dezelfde vergissingen als de leerlingen in ons onderzoek. 

In algemene bewoordingen kan uit de beschouwing van de correlaties tussen de beweringen 
worden gesteld dat het erop lijkt, dat bij de leerlingen milieubewustheid aanwezig is, maar dat 
kennis bij hen ontbreekt. Dit is een interessant aspect voor de definitieve enquête. 

3.3.3 De interesse- en kennislijst (itemnummers 42 t/m 101) 

In deze subparagraafworden de resultaten met betrekking tot het derde deel van de 
proefenquête in beschouwing genomen. Dit deel bestaat uit 30 items (itemnummers 42 t/m 
71) waarin de interesse van de leerlingen voor de genoemde onderwerpen wordt getoetst en 
30 items (iternnummers 72 t/m 101) waarin de leerlingen kunnen aangeven in hoeverre zij 
kennis hebben van de genoemde onderwerpen. 

Als eerste worden de resultaten beschouwd met betrekking tot de zes onderwerpgroepen waar 
de items in zijn ondergebracht, zoals besproken in paragraaf 3 .1. Hierbij worden de interesse
items afzonderlijk van de kennis-items bekeken, waarna aandacht geschonken wordt aan 
verbanden tussen beide. Vervolgens wordt gekeken naar de resultaten per belevingsniveau, 
volgens de in paragraaf3.1 weergegeven indeling van de onderwerpen in de drie 
belevingsniveaus, die volgen uit het opgestelde model. Ook hierbij worden interesse- en 
kennisitems afzonderlijk behandeld. Tot slot volgt een beschouwing van de resultaten op de 
diverse items afzonderlijk. 

Analyse onderwerpgroepen 
De 30 onderwerpen uit de interesse- en kennislijst hebben elk betrekking op een van de zes 
geformuleerde onderwerpgroepen. De indeling hiervan is zodanig gemaakt dat elke 
onderwerpgroep vijf onderwerpen uit de lijst bevat. Om een beschouwing per 
onderwerpgroep te kunnen maken, zijn per leerling de scores op de vijf onderwerpen die 
behoren tot dezelfde onderwerpgroep gemiddeld. Deze gemiddelde score is de score van de 
leerling ten aanzien van de desbetreffende onderwerpgroep. Op deze wijze zijn de 30 
interesse-items teruggebracht tot zes interessevariabelen, die elk betrekking hebben op een 
onderwerpgroep; hetzelfde geldt voor de kennis-items. 

Gemiddelden met betrekking tot interesse per onderwemgroep 
In tabel 3.2 staan per onderwerpgroep de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
bovengenoemde interessevariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Het verdient aandacht op te merken dat het gemiddelde in 
tabel3.2 tweemaal een middeling betreft: de gemiddelde score over vijfsamenhangende items 
(per leerling) wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

Een beschouwing van deze tabellaat het volgende zien. Voor drie onderwerpgroepen is het 
percentage positiefbeoordelende scores (score 1 en 2- 'heel interessant' en 'interessant') 
groter is dan 35%: 'biosfeer', 'ecosystemen' en 'energie' (respectievelijk 41%, 47% en 38%); 
voor twee onderwerpgroepen is dit percentage kleiner dan 30%: 'afval' en 'geluid' (resp. 27% 
en 25%); 'transport' zit hier tussenin met een percentage positieve scores van 32%. De 
gemiddelden geven hetzelfde beeld: 'biosfeer', 'ecosystemen ' en 'energie' hebben een 
gemiddelde score van (ongeveer) 3,0 of lager, 'afval' en 'geluid' hebben de hoogste 
gemiddelden: 3,30 resp. 3,43. 
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TABEL 3 2 S t b l t b t kk. t t . t . : care a e me ere zng o zn eresse per on d erwerpgroep. 
INTERESSE Score (in%) 

Pos. Neg. 
Onderwerp2roep 1 2 3 4 5 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Afval 5 22 28 29 16 3,30 0,74 
Biosfeer 7 34 24 20 14 3,00 0,81 
Ecosystemen 13 34 23 18 12 2,81 0,70 
Energie 11 27 24 22 15 3,04 0,71 
Geluid 6 16 28 28 22 3,43 0,74 
Transport 9 23 23 27 18 3,21 0,74 

Om te toetsen of de geconstateerde verschillen tussen deze gemiddelden significant zijn, is 
met behulp van SPSS een T -toets uitgevoerd op de gemiddelde scores per onderwerp groep. 
Bij de uitvoering van deze T -toets is gewerkt met een betrouwbaarheidinterval van 95%; 
gekeken is dus naar significantie op 5%-niveau, hetgeen betekent dat een T-waarde van 2 de 
grenswaarde is voor het al dan niet significant zijn van de verschillen in de gemiddelde 
scores. De T-toets is paarsgewijs uitgevoerd: steeds zijn de gemiddelde scores van twee 
onderwerpgroepen onderling bekeken. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T-waarden: 

De interesse voor afval is kleiner dan die voor biosfeer (T= 3,5) 
afval ecosystemen (T= 3,9) 
afval energie (T= 3,3) 

geluid biosfeer (T= 2,9) 
geluid ecosystemen (T= 4,2) 
geluid energie (T= 2,8) 

transport ecosystemen (T= 2,9) 

De resultaten van de T -toets bevestigen het vermoeden dat voor de steekproef geldt dat de 
onderwerpgroepen 'afval' en 'geluid' qua interesse significant slechter scoren dan de 
onderwerpgroepen 'biosfeer', 'ecosystemen' en 'energie'. 

Interessant voor het onderzoek is de oorzaak van deze kleinere interesse voor 'afval' en 
'geluid' bij deze steekproef. Een mogelijkheid is dat de geringe interesse voor 'afval' 
voortkomt uit het feit dat afvalverwerking (recycling bijvoorbeeld) op school in de 
onderbouw al veel aandacht heeft gehad of dat leerlingen denken daar wel genoeg van af te 
weten omdat ze toch al aan afvalscheiding doen. Voor de onderwerpgroep 'geluid' is een 
mogelijke verklaring dat leerlingen van mening zijn dat ze over geluidshinder al genoeg 
moraliserende praatjes gehoord hebben ('slecht voor je oren', 'denk eens aan andere 
mensen'). Bij de beschouwing op itemniveau wordt op deze aspecten teruggekomen. 
Het is interessant om na te gaan of deze verschillen ook significant zijn in een grootschaligere 
enquête en waar de oorzaak van deze verschillen ligt. Dit laatste kan gerealiseerd worden door 
enkele beweringen in de enquête te wijden aan het bevestigen of ontkrachten van bestaande 
vermoedens, zoals de hierboven genoemde. In paragraaf 3.4.4 worden deze vermoedens op 
een rij gezet. 
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Correlaties met betrekking tot interesse tussen de onderwerpgroepen onderling 
Met behulp van SPSS zijn de onderlinge correlatiecoëfficiënten bepaald tussen de scores op 
de zes interessevariabelen. Hierbij is gekozen voor de Pearson-correlatiecoëfficiënt r, omdat 
de vijfpuntsschaal die gebruikt is voor het derde deel van de proefenquête, in benadering kan 
worden beschouwd als een intervalschaal (zie ook paragraaf 1.4). De resultaten staan in 
tabel3.3. 

TABEL 3.3: Correlatiecoëfficiënten r tussen de onderwerpgroepen onderling qua interesse. 
Aangegeven is of de correlatiecoëfficiënt significant is op 1%-niveau tJ of op 5%-niveau (5

). Indien 
niets is vermeld is de coëfficiënt niet signi'icant. 

Correlatiecoëfficiënt r A B EC EN G T 
Afval (A) -

Biosfeer (B) 0 71 1 -' 
Ecosystemen (EC) 0,27 0 501 -

' 
Ener~ie (EN) 0 72 1 0 72 1 0 345 -

' ' ' 
Geluid (G) 0 38' 0,22 0,10 0,21 -' 

Transport (T) 0 55 1 045 1 0,17 0,58 1 0 541 -' ' ' 

Veel correlatiecoëfficiënten tussen de gemiddelde scores per onderwerpgroep zijn significant, 
de meeste zelfs op 1 %-niveau. Bovendien zijn alle coëfficiënten positief. Dit betekent dat 
leerlingen die interesse in 'afval' hebben ook interesse in 'biosfeer' hebben, in positieve en 
negatieve zin. In andere bewoordingen geformuleerd komt het erop neer dat de leerlingen uit 
de steekproefindividueel de lijst consequent ingevuld hebben: of ze hebben voor natuur- en 
milieugerelateerde onderwerpen wél interesse of niet, ongeacht het feit welk onderwerp het 
betreft. Deze constatering geldt in mindere mate voor de onderwerpgroepen 'ecosystemen 'en 
'geluid': bij deze onderwerpgroepen zijn de correlaties met drie andere onderwerpgroepen 
niet significant. Kennelijk staat de interesse van leerlingen voor onderwerpen uit deze groepen 
los van hun interesse voor onderwerpen uit een aantal andere groepen. 

Gemiddelden met betrekking tot kennis per onderwerpgroep 
In tabel 3.4 staan per onderwerpgroep de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
de eerdergenoemde kennisvariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Wederom geldt dat de gemiddelde score door een 
tweevoudige middeling tot stand gekomen is: de gemiddelde score over vijf samenhangende 
items (per leerling) wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

T BEL 3 4 S t b l t b t kk. t t k A : care a e me ere zng o ennzs per on de rwerpgroep 
KENNIS Score (in%) 

Pos. Neg. 
Onderwerpgroep 1 2 3 4 5 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Afval 2 18 34 29 16 3,41 0,63 
Biosfeer 1 23 39 18 19 3,32 0,64 
Ecosystemen 3 11 34 21 19 3,29 0,71 
Energie 2 17 33 31 16 3,42 0,69 
Geluid 3 22 33 25 18 3,33 0,68 
Transport 3 11 37 31 19 3,52 0,70 

Vergelijking van tabel3.4 met de overeenkomstige tabel aangaande interesse (tabel3.2) laat 
duidelijk zien dat de leerlingen hun kennis voorzichtiger inschatten dan hun interesse. Voor 
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alle onderwerpgroepen in tabel3.4 geldt dat maximaal25% van de scores een positief oordeel 
inhoudt (score 1 of2- 'heel veel' of 'veel' kennis). Verder valt op dat de spreiding in de 
antwoorden kleiner is: de standaarddeviaties van de gemiddelde scores zijn kleiner en de 
percentages op 'neutraal' (score 3) zijn groter dan in tabel3.2. Kennelijk durven de leerlingen 
met betrekking tot hun kennis geen 'extreme' uitspraken te doen. Het vermoeden dat de 
leerlingen hun kennis lager inschatten dan hun interesse wordt nog versterkt door het feit dat 
de gemiddelde scores hoger liggen dan in het geval van de interesse (met uitzondering van de 
onderwerpsgroep 'geluid'). 

Een ander opvallend punt bij vergelijking van de tabellen aangaande interesse en kennis is dat 
de gemiddelde scores in tabel 3.4 dicht bij elkaar liggen. Het verschil tussen het laagste en het 
hoogste gemiddelde bedraagt slechts 0,23, terwijl in tabel3.2 dat verschil 0,62 is. Dit doet 
vermoeden dat het verschil in kennis van de leerlingen in de steekproef tussen de 
verschillende onderwerpgroepen niet of nauwelijks significant is. Om dit vermoeden te 
toetsen, wordt wederom een paarsgewijze T-toets uitgevoerd met behulp van SPSS. De 
significantie wordt ook nu op 5%-niveau bekeken, zodat een T -waarde van 2 de grenswaarde 
IS. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende t-waarden: 

De kennis van transport 
transport 
transport 

is kleiner dan die van biosfeer 
ecosystemen 
geluid 

(T = 2,1) 
(T= 2,8) 
(T= 3,3) 

Inderdaad blijkt uit de T -toets dat in de steekproef nauwelijks significante verschillen tussen 
de gemiddelden qua kennis per onderwerpgroep bestaan. Uitzondering hierop vormt de kennis 
van 'transport' die significant kleiner is dan die van drie andere onderwerp groepen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de groep 'transport' drie items 
zitten met een 'politiek' karakter: 'aanleg van de Betuwelijn', 'ondergrondse aanleg 
spoorlijnen ' en 'binnenlandse vluchten '. Kennelijk zijn dit onderwerpen waarvan de 
leerlingen niet veel weten, mogelijk omdat trein- en vliegverkeer buiten hun belevingswereld 
vallen. Dat kan misschien ook wel gezegd worden van de andere twee items uit de groep 
'transport': 'verkeersremmende maatregelen ' en 'elektrische auto '. Hierop wordt 
teruggekomen bij de beschouwing op itemniveau. Het vermoeden bestaat dat het politieke 
karakter van een onderwerp de leerlingen kan afschrikken, omdat ze daar weinig van weten. 
Een interessante vraag is of dit ook gevolgen heeft voor de interesse van de leerlingen 
aangaande dergelijke onderwerpen. Deze veronderstelling kan getoetst worden door een 
bewering hierover op te nemen in de definitieve enquête. 

Correlaties met betrekking tot kennis tussen de onderwerpgroepen onderling 
Met behulp van SPSS zijn de onderlinge Pearson-correlatiecoëfficiënten r bepaald tussen de 
scores op de zes kennisvariabelen. De resultaten staan in tabel 3.5. 

Uit tabel 3.5 blijkt dat de correlatiecoëfficiënten van de gemiddelde scores op kennis tussen 
de zes onderwerpgroepen onderling in alle gevallen significant zijn op 1 %-niveau. Dit 
betekent dat voor de steekproef geldt dat leerlingen die menen kennis te hebben over afval
onderwerpen, ook menen kennis te hebben over biosfeer-onderwerpen etc., zowel in positieve 
als negatieve zin. De correlatiecoëfficiënten zijn bovendien erg hoog: ze liggen alle tussen 
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TABEL 3.5: Correlatiecoëfficiënten r tussen de onderwerpgroepen onderling qua kennis. Aangegeven 
I 5). is of de correlatiecoëfficiënt si nifi.cant is op 1 %-niveau tJ of op 5%-niveau 

Correlatiecoëfficiënt r A B EC EN G T 
Afval (A) -

Biosfeer (B) 0 75 1 -' 
Ecosystemen (EC) 0 541 0 641 -' ' 

Ener~?ie (EN) 0 79 1 0 81 1 0 56 1 -' ' ' 
Geluid (G) 0 66 1 06t 0 601 0 641 -' ' ' ' 

Transport (T) 0 601 

' 
0 58 1 

' 
0 691 

' 
0 65 1 0 68 1 -' ' 

0,54 en 0,81. De lijst is dus zeer consequent door leerlingen ingevuld: ze geven óf aan veel 
kennis te hebben van de items, ófweinig kennis van veel items, ongeacht het onderwerp van 
de items. 

Correlaties tussen interesse voor en kennis van de onderwerpgroepen 
Behalve verbanden tussen interesse tussen de onderwerpgroepen onderling en verbanden 
tussen de kennis van de onderwerpgroepen onderling is het ook interessant of er correlaties 
bestaan tussen de scores op interesse en de scores op kennis, per onderwerpgroep. In tabel 3.6 
staan de Pearson-correlatiecoëfficiënten r, zoals die bepaald zijn tussen de scores op de zes 
interessevariabelen en de zes kennisvariabelen. 

TABEL 3.6: Correlatiecoëfficiënten r tussen de interesse voor en de kennis van de onderwerpgroepen. 
Aangegeven is of de correlatiecoëfficiënt significant is op liYa-niveau () of op 5%-niveau (5

). Indien 
niets is vermeld is de coëfficiënt niet significant. 

Correlatiecoëfficiënt r Interesse 
A B EC EN G T 

Kennis Afval (A) 0,681 0461 

' 
0,13 0 51 1 

' 
0,28 0 501 

' 
Biosfeer (B) 0 51 1 

' 
0,601 0,28 044 1 

' 
0,28 0 39 1 

' 
Ecosystemen (EC) 0 31' 

' 
0 44 1 

' 
0,56 1 0,24 0,21 0,39 1 

Ener~?ie (EN) 0 51 1 

' 
046 1 

' 
0,22 0,52 1 0,21 0,50 1 

Geluid (G) 0 46 1 

' 
0 36' 
' 

0,22 0 30' 
' 

0,62 1 0 455 

' 
Transport (T) 0,27 0,27 0,23 0,23 0 43 1 

' 
0,681 

Uit tabel 3.6 valt afte lezen dat de correlatiecoëfficiënten in veel gevallen significant zijn op 
5%-niveau en zelfs op 1 %-niveau. Dit betekent dat interesse voor de ene onderwerpgroep 
kennis van de andere onderwerpgroep impliceert. Uitzonderingen hierop zijn de interesse 
voor 'ecosystemen' en die voor 'geluid': de scores hiervan correleren weliswaar positief, maar 
niet significant met de scores op kennis van een van de andere onderwerpgroepen, alleen met 
kennis van 'zichzelf. Hetzelfde geldt voor de kennis van 'transport', die bijna alleen 
significant correleert met interesse in 'transport'. Kennelijk is de interesse in 'ecosystemen' 
en 'geluid' bij de leerlingen in de steekproef onafhankelijk van de kennis van andere 
onderwerpgroepen en is de kennis van 'transport' onafhankelijk van de interesse voor andere 
onderwerpen. 

Wat verder opvalt aan tabel 3.6 is dat de correlatiecoëfficiënt voor alle onderwerpen het 
grootst is als de interesse voor een bepaalde onderwerpgroep wordt vergeleken met kennis 
van diezelfde onderwerpgroep. Deze correlatiecoëfficiënten zijn in de tabel vet weergegeven 
en blijken te liggen tussen 0,52 en 0,68. Kennelijk valt over de steekproef dus te zeggen dat 
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interesse en kennis van een bepaald onderwerp sterker gecorreleerd zijn dan die van twee 
verschillende onderwerpen. Ook op itemniveau zal dit aspect bekeken worden. 

Analyse belevingsniveaus 
Bij elk van de 30 onderwerpen uit de interesse- en kennislijst is een van de belevingsniveaus 
NB (de leerling zelf en zijn of haar directe omgeving), C (nationaal) ofD (mondiaal) uit het 
ontwikkelde model gekoppeld, zoals beschreven in paragraaf 3 .1. Om een beschouwing per 
belevingsniveau te kunnen maken, zijn per leerling de scores op de items die behoren tot 
hetzelfde belevingsniveau gemiddeld. Deze gemiddelde score is de score van de leerling ten 
aanzien van het desbetreffende belevingsniveau. Op deze wijze zijn de 30 interesse-items 
teruggebracht tot drie interessevariabelen, die elk betrekking hebben op een belevingsniveau; 
hetzelfde geldt voor de kennis-items. 

Gemiddelden per belevingsniveau en correlaties tussen de belevingsniveaus onderling met 
betrekking tot interesse 
In tabel3.7 staan per belevingsniveau de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
bovengenoemde interessevariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Het verdient aandacht op te merken dat het gemiddelde in 
tabel 3.7 tweemaal een middeling betreft: de gemiddelde score over negen, tien of elf 
samenhangende items (per leerling) wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

T 3 7 s b I b kk. b I . evzngsnzveau ABEL • : coreta e met etre zngtot znteresseper e 
INTERESSE Score (in%) 

Pos. Neg. 
Belevin2sniveau 1 2 3 4 5 Gemiddelde 
NB 8 24 25 28 15 3,20 
c 6 20 27 26 21 3,36 
D 12 34 24 18 13 2,87 

Standaarddeviatie 
0,58 
0,66 
0,63 

De procentuele scoreverdelingen en de gemiddelden in tabel3.7 lijken erop te wijzen dat de 
interesse van de leerlingen het grootst is voor onderwerpen van het mondiale belevingsniveau 
D. Om te toetsen of de geconstateerde verschillen tussen deze gemiddelden significant zijn, is 
een T -toets uitgevoerd op de gemiddelde scores per belevingsniveau. Gekeken is weer naar 
significantie op 5%-niveau: de grenswaarde voor het al dan niet significant zijn van de 
verschillen in de gemiddelde scores is T = 2. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T-waarden: 

De interesse voor c 
c 
AIB 

is kleiner dan die voor AIB 
D 
D 

(T= 2,3) 
(T= 5,5) 
(T= 4,2) 

De interesse voor onderwerpen van belevingsniveau D blijkt inderdaad in deze steekproef 
significant (5%-niveau) groter dan die voor onderwerpen van niveau NB en C. De interesse 
voor niveau NB is op 5%-niveau significant groter dan die voor C. Dit resultaat is niet in 
overeenstemming met het opgezette model, dat uitgaat van het principe dat leerlingen van 15, 
16 jaar minder geïnteresseerd zijn in een onderwerp naarmate het verder van hen afstaat. In de 
proefenquête scoort belevingsniveau D juist het hoogst. Een mogelijke oorzaak hiervoor is 
misschien het feit dat bij belevingsniveau C relatiefveel 'politieke' onderwerpen zijn 
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ingedeeld, die de leerlingen niet als interessant ervaren (bijv. 'wetgeving rond geluidshinder', 
'aanleg Betuwelijn', 'vijfde baan op Schiphol'). De beschouwing op itemniveau brengt 
wellicht meer mogelijke oorzaken aan het licht. 

Om te bepalen of er qua interesse significante correlaties bestaan tussen de scores op de 
verschillende belevingsniveaus, zijn met behulp van SPSS de onderlinge Pearson
correlatiecoëfficiënten r bepaald tussen deze scores. De resultaten hiervan staan in tabel 3.8. 

TABEL 3.8: Correlatiecoëfficiënten r tussen de belevingsniveaus onderling qua interesse. Aangegeven 
iënt significant is OjJ ]%-niveau (1

) of Op 5%-niveau f is of de correlatiecoëffic '). 
Correlatiecoëfficiënten r m.b.t. interesse 

AIB c D 
A/B -
c 06t -

' 
D 0 641 0 561 -

' ' 

De interesses blijken sterk gecorreleerd te zijn: de correlatiecoëfficiënten tussen de 
verschillende belevingsniveaus liggen tussen 0,56 en 0,67. De conclusie die op basis hiervan 
getrokken kan worden voor de steekproef, leidt tot hetzelfde beeld als bij de 
onderwerpgroepsanalyse: leerlingen vullen individueel consequent in wél of géén interesse te 
hebben, ongeacht het belevingsniveau. Wel kan de kanttekening geplaatst worden dat de 
berekening van deze correlatiecoëfficiënten heeft plaatsgevonden op basis van scores die een 
middeling zijn van 9, 10 of 11 itemscores, hetgeen de grootte van de correlatiecoëfficiënten 
positief beïnvloedt. 

Gemiddelden per belevingsniveau en correlaties tussen de belevingsniveaus onderling met 
betrekking tot kennis 
Ten aanzien van kennis per belevingsniveau zijn dezelfde scores, gemiddelden, 
standaarddeviaties en correlatiecoëfficiënten bepaald als bij de beschouwing van de interesse 
per belevingsniveau. Op analoge wijze staan hieronder de resultaten weergegeven in tabel 3.9 
en 3.10 en staat ook het resultaat van de T -toets op de gemiddelde scores vermeld. 

T E 39 S t b l tb t kk' t t k b l v· zn~snzveau AB L • : care a e me ere zn~ o ennzs per e e 
KENNIS Score (in%) 

Pos. Ne2. 
Belevin2sniveau 1 2 3 4 5 Gemiddelde 
A/B 3 20 34 25 18 3,37 
c 2 14 35 30 19 3,51 
D 2 22 37 23 16 3,29 

Standaarddeviatie 
0,61 
0,62 
0,59 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T-waarden: 

De kennis van c 
c 

is kleiner dan die van AIB 
D 

(T= 2,6) 
(T= 4,2) 

Het verschil in kennis tussen de belevingsniveaus NB enD is niet significant op 5%-niveau. 
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TABEL 3.10: Correlatiecoëfficiënten r tussen de belevingsniveaus onderling qua kennis. Aangegeven 
iënt significant is op ]%-niveau (1

) of op 5%-niveau r is of de correlatiecoëffic ). 
Correlatiecoëfficiënten r m.b.t. kennis 

AIB c D 
A/B -
c 0 83 1 -' 
D 0 79 1 

' 
0,83 1 -

De correlatiecoëfficiënten met betrekking tot kennis tussen de belevingsniveaus zijn nog 
groter dan die aangaande interesse tussen de belevingsniveaus: 0,79- 0,83. Dit wijst erop dat 
individuele leerlingen de lijst consequent invullen, onafhankelijk van het belevingsniveau: een 
leerling denkt of veel kennis te hebben van veel onderwerpen of weinig kennis te hebben van 
veel onderwerpen. 

Analyse afzonderlijke items 
In appendix A3 is de frequentietabel weergegeven met de absolute scores op de diverse items 
van de kennis- en interesselij st, de gemiddelde score per item en de standaardafwijking in de 
gemiddelde score. 

Uit deze frequentietabel komt een aantal opvallende inzichten naar voren ten aanzien van 
interesse en kennis van de leerlingen. Derhalve is het interessant om in de definitieve enquête 
de interesse- en kennislijst volledig op te nemen, zodat meer algemeen geldige conclusies 
aangaande de interesse en kennis van leerlingen eind 4-VWO, begin 5-VWO kunnen worden 
getrokken. Door het kleinschalige karakter van de proefenquête, kunnen uit de frequentietabel 
in appendix A3 slechts inzichten worden verkregen die geldig zijn voor de steekproef; om die 
reden zullen de resultaten hiervan hier slechts beknopt worden gegeven en niet uitgebreid 
worden getoetst. 

Uit de frequentietabel blijkt het volgende: 

Vrijwel alle items die positief scoren op interesse, scoren ook positief op kennis. Met 
positief scoren wordt bedoeld dat het aantal scores 1 en 2 groter is dan het aantal scores 4 
en 5. Analoog geldt voor negatief scorende items qua interesse, dat deze ook negatief 
scoren qua kennis. 
Bij twee items is echter duidelijk te constateren dat er wel interesse van de leerlingen is, 
maar dat zij niet over kennis beschikken: 'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ' en 
'elektrische auto'. 
Bij een zevental items is een kleiner verschil waar te nemen tussen de tendens in de 
scoreverdeling qua interesse en die qua kennis. Daarbij geldt in zes gevallen dat de 
interesse van de leerlingen groter is dan hun vermeende kennis ('duurzame ontwikkeling', 
'kernenergie', 'alternatieve energiebronnen ', 'tropische bosbranden ', 'kernafval' en 
'ondergrondse aanleg van spoorlijnen'). Dit duidt erop, zoals eerder geconstateerd, dat 
leerlingen relatief voorzichtig zijn met de inschatting van hun kennis. Alleen bij 
'geluidshinder door snelwegen ' geven de leerlingen aan meer kennis dan interesse te 
hebben. 
De gemiddelde scores zijn bij kennis in de meeste gevallen hoger dan die bij interesse: 
leerlingen geven kennelijk met betrekking tot kennis een negatiever oordeel over zichzelf 
dan met betrekking tot interesse. 
De voorzichtigheid in inschatting van de kennis door de leerlingen wordt bevestigd door 
het feit dat op één item na ('gehoorbeschadiging bij jongeren door walkmans en disco 's ') 
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bij alle items maximaal twee keer de score 1 gegeven is: leerlingen geven aan over geen 
enkel onderwerp 'heel veel' te weten. 
Leerlingen antwoorden over hun kennis veel minder 'extreem' dan over hun interesse: het 
aantal keer dat de neutrale score 3 wordt gekozen is bij de kennislijst groter dan bij de 
interesselijst (489 resp. 351), de extreme score 1 wordt veel minder gekozen (33 resp. 
122). De standaarddeviaties van de gemiddelden zijn in het algemeen bij de kennislijst dus 
kleiner dan bij de interesselij st. 

Hieronder wordt van de 30 items weergegeven hoe ze scoren ten aanzien van interesse. Ze 
zijn onderverdeeld op basis van de modus per item en per modusscore gesorteerd naar 
gemiddelde. Tussen haakjes staan de gemiddelde score, de onderwerpgroep en het 
belevingsniveau. 

De modus = 2 voor de volgende items: 
55. Uitsterven van dieren 
54. Elektrische auto 
69. Gat in de ozonlaag 
53. Kernenergie 
60. Tropische bosbranden 
42. Broeikaseffect 
48. Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 
59. Alternatieve energiebronnen 
63. Olierampen 
43. Recycling 
62. Stijging zeespiegel Noordzee 

De modus= 3 voor de volgende items: 

(2,19; ecosystemen; D) 
(2,23; transport, A/B) 
(2,43; biosfeer; D) 
(2,55; energie; C) 
(2,63; ecosystemen; D) 
(2, 66; biosfeer; D) 
(2, 7 4; energie; AIB) 
(2,80; energie; D) 
(2,80; ecosystemen, D) 
(2,81; afval; AIB) 
(3, 09; biosfeer; C) 

64. Gehoorbeschadiging bij jongeren door walkmans en disco's (2, 73; geluid; A/B) 
71. Overstromingen van de Maas (3, 07; ecosystemen; AIB) 
67. Ondergrondse aanleg spoorlijnen (3, 09; transport; C) 
49. Duurzame ontwikkeling (3,11; biosfeer; D) 
44. Vijfde baan op Schiphol (3,28; geluid; C) 

Zowel score 3 als score 4 hebben de grootste frequentie bij item: 
66. Kernafval (2,98; afval; D) 

De modus = 4 voor de volgende items: 
57. Chemisch afval 
50. Aanleg van de Betuwelijn 
68. Energieverbruik binnenshuis 
70. Geluidsoverlast door vliegverkeer 
61. Verkeersremmende maatregelen 
45. Fossiele brandstoffen 
51. Milieuvriendelijke verf 
56. Drijfgassen in spuitbussen 
52. Geluidshinder door snelwegen 
47. Afvalverbrandingsinstallaties 

(3,26; afval; C) 
(3, 3 6; transport; C) 
(3,37; energie; AIB) 
(3, 41; geluid; AIB) 
(3, 48; transport; AIB) 
(3,66; energie; D) 
(3,68; afval; AIB) 
(3, 70; biosfeer; AIB) 
(3, 70; geluid; AIB) 
(3, 72; afval; C) 
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De modus = 5 voor de volgende items: 
46. Gevolgen van de oorlog in Kosovo voor het milieu 
65. Binnenlandse vluchten 
58. Wetgeving over geluidshinder 

(3,38; ecosystemen; D) 
(3,89; transport, C) 
(3,93; geluid; C) 

Een beschouwing van bovenstaande lijst dat vermoeden dat er andere factoren bij leerlingen 
doorslaggevend zijn om onderwerpen interessant te vinden dan de onderwerpgroep ofhet 
belevingsniveau. Het lijkt erop dat items die goed scoren te maken hebben met termen als 
'zorg voor het milieu', 'de toekomst van de aarde' en 'zuinig omgaan met de beschikbare 
bronnen'. Slecht scorende items kunnen misschien omschreven worden met termen als 
'politieke onderwerpen' en 'reeds gerealiseerde, bij de leerlingen bekende milieuvriendelijke 
alternatieven'. Om deze vermoedens preciezer weer te kunnen geven, verdient het bij de 
analyse van de definitieve enquête aanbeveling om een factoranalyse te maken van de 
interesse- en kennislijst om mogelijk de factoren die een rol spelen te kunnen beschrijven. 

Tot besluit van deze beknopte analyse van de kennis- en interesselijst is gekeken naar de 
Pearson-correlatiecoëfficiënten tussen de scores op interesse-items en de bijbehorende kennis
items. De correlatiecoëfficiënt tussen de scores op interesse voor 'broeikaseffect' en die op 
kennis van 'broeikaseffect' is bepaald en analoog is hetzelfde gedaan voor de andere 29 items. 
Uit deze bepaling, waarvan het resultaat is gegeven in appendix A4, blijkt dat in vrijwel alle 
gevallen de correlatie tussen de interesse voor een item en de kennis ervan positief is en 
significant is op 1 %-niveau. De correlatiecoëfficiënten r liggen tussen 0,39 en 0,79. 
Uitzondering hierop zijn de items fossiele brandstoffen', 'duurzame ontwikkeling', 
'uitsterven van dieren ' en 'olierampen ', waarbij de correlatie tussen interesse en kennis 
slechts op 5%-niveau significant is (correlatiecoëfficiënten r tussen 0,30 en 0,37) en het item 
'geluidshinder door snelwegen' waarbij deze correlatie niet significant is op 5%-niveau 
(correlatiecoëfficiënt r = 0,25). Deze positieve correlatie betekent dus dat leerlingen aangeven 
dat ze een onderwerp interessant vinden als ze er veel van af denken te weten en dat ze 
onderwerpen waarvan ze weinig weten in het algemeen ook minder interessant te vinden. 
Deze conclusie voor deze steekproefverschilt van de resultaten uit de interessetoets ANW 
[23], waaruit naar voren komt, dat de interesse van leerlingen voor een bepaald onderwerp 
soms samengaat met kennis van dit onderwerp en soms juist met het ontbreken van die 
kennis. Het is interessant om op grotere schaal te kijken welk van beide conclusies opgaat bij 
een grootschalige enquête. 
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3.4 Algemene conclusies en gevolgen voor het vervolgonderzoek 

In de bovenstaande analyse blijkt dat de proefenquête veel interessante conclusies heeft 
opgeleverd. Daarbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat de steekproef dusdanig klein 
is, dat deze conclusies slechts geldig zijn voor de leerlingen in deze steekproef en zeker niet 
voor leerlingen in het algemeen. In de onderstaande beschouwing zullen de conclusies ten 
aanzien van de proefenquête worden gesplitst in twee categorieën: inhoudelijke conclusies en 
conclusies ten aanzien van de gevolgen voor de definitieve enquête. Begonnen wordt met 
enige conclusies ten aanzien van de interviews. 

3.4.1 Interviews 

Het afnemen van enkele enquêtes in de vorm van een 'hardop denken' -interview heeft veel 
informatie opgeleverd. In de eerste plaats is het de vragensteller opgevallen dat de leerlingen 
zich nauwelijks laten beïnvloeden door de aanwezigheid van de interviewer. De 
geïnterviewde leerlingen geven duidelijk hun mening en proberen zeker niet de interviewer 
'naar de mond te praten' door antwoorden te geven die 'de interviewer wel zal willen horen'. 
Wellaten de leerlingen zich aansturen door de interviewer, met name als het gaat om het 
expliciteren van een gedachte of een redenering achter een antwoord. 

Op deze wijze levert het interview goed inzicht op in de denkpatronen van de leerlingen. 
Opvallend is dat de leerlingen in veel gevallen goede redeneringen gebruiken om tot een 
antwoord te komen. Dat ze hierbij soms gebruik maken van onjuiste kennis, waardoor niet het 
juiste antwoord verkregen wordt, is van ondergeschikt belang. De leerlingen tonen zich bereid 
om structureel over de gestelde problemen na te denken. 
Natuurlijk geldt dit niet in alle gevallen; er zijn ook vragen waar de leerlingen duidelijk 
aangeven dat ze geen idee hebben en dus maar een antwoord gokken. Maar in het algemeen 
kan gesteld worden dat de vier interviews veel hebben bijgedragen aan de interpretatie van de 
48 ingevulde enquêtes, omdat onduidelijkheden meteen naar voren zijn gekomen, veel 
gemaakte foutieve denkstappen aan het licht zijn gekomen en te moeilijke vragen 
geïdentificeerd zijn. 

Derhalve verdient het aanbeveling om in soortgelijke onderzoeken niet te volstaan met een 
schriftelijke enquête, maar ook zeker enkele leerlingen mondeling te enquêteren. 

3.4.2 Inhoudelijke conclusies 

Achtereenvolgens zullen conclusies ten aanzien van de kennisvragen, de beweringen en de 
interesse- en kennislijst worden vermeld. Wanneer gesproken wordt over 'de leerlingen', 
betreft het hier de leerlingen die hebben deelgenomen aan de proefenquête. 

Kennisvragen 
De leerlingen weten niet waar de door hen gebruikte energie vandaan komt. Dit geldt 
zowel ten aanzien van de gebruikte grondstof als ten aanzien van de plaats waar de 
elektriciteitscentrale staat. Blijkbaar zijn de feiten die noodzakelijk zijn voor de 
beantwoording van deze vragen hen niet bekend. 
De leerlingen hebben veel moeite met het 'schatten'. De vragen over het jaarlijkse 
energieverbruik, de huishoudelijke apparatuur die op jaarbasis de meeste energie verbruikt 
en de jaarlijkse hoeveelheid afval worden erg slecht beantwoord; zelfs goede leerlingen 
blijken niet in staat deze te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de bewering over 
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waterverbruik bij het nemen van een bad of douche. Kennelijk zijn dergelijke vragen te 
complex. De vraag is of een groep volwassenen deze vragen beter zou beantwoorden, 
want misschien wordt wel te veel aanwezige kennis verondersteld om tot een juiste 
schatting te komen. Toch blijken de leerlingen bijvoorbeeld wel te weten dat het 
vermogen van een lamp kleiner is dan dat van een wasmachine; het probleem ontstaat 
wanneer ze moeten schatten welk van beide over een lange periode de meeste energie 
verbruikt. Ogenschijnlijk gaan de leerlingen de fout in wanneer ze schattingen moeten 
doen over lange tijdperioden. 
Voor het beantwoorden van een aantal vragen is noodzakelijk dat de bijbehorende kennis 
via onderwijs wordt bijgebracht. De vraag over decibel wordt vrijwel alleen goed 
beantwoord door de leerlingen die daarin onderwezen zijn. Zonder onderwijs is voor een 
leerling op dit gebied niet 'gevoelsmatig' een idee te krijgen wat deze eenheid inhoudt en 
wat een logaritmische schaal is. Wel valt op dat de leerlingen hun op school opgedane 
kennis goed gebruiken bij het maken van redeneringen; bij de vraag over 
geluidsabsorberend materiaal redeneerden leerlingen in termen van 'geluid bestaat uit 
trillingen en dus ... ' en 'zwarte kleur absorbeert wel, maar alleen licht'. Dit is kennis die 
de leerlingen op school hebben opgedaan en weten toe te passen in nieuwe situaties. 

Beweringen 
De leerlingen laten een positief gedrag zien ten aanzien van het milieu; als naar hun 
toekomstige gedrag gevraagd wordt, zijn ze nog steeds positief in hun oordeel, maar wel 
wat voorzichtiger. Het lijkt erop dat een gebrek aan kennis over toekomstige 
mogelijkheden tot milieubewust gedrag de leerlingen doet twijfelen. 
De leerlingen zijn zeer consequent in het invullen van de enquête. Een groot aantal 
beweringen heeft antwoorden waarvan de scores significant (5%-niveau) met elkaar 
correleren. De grootste groep correlerende beweringen heeft te maken met een 'algemeen 
milieubewustzijn': leerlingen die aangeven dat ze voor carpoolen zijn, vullen ook in dat ze 
kiezen voor de fiets in plaats van de auto, dat ze op het energieverbruik willen letten, enz. 
Opvallend is dat door deze 'milieubewuste' leerlingen in de regel een negatief oordeel 
uitgesproken wordt over kernenergie. 
Ten aanzien van kennis over de problemen 'broeikaseffect' en 'gat in de ozonlaag' blijkt 
de laatstgenoemde bij veelleerlingen problemen op te leveren als het gaat om het de 
oorzaken en gevolgen ervan. Veelleerlingen denken dat autoverkeer het gat in de 
ozonlaag veroorzaakt en dat door het gat in de ozonlaag temperatuurstijging op aarde 
plaatsvindt. Parate kennis blijkt bij de leerlingen te ontbreken. 

Interesse- en kennislijst 
De interesse van de leerlingen voor de onderwerpgroepen 'afval' en 'geluid' blijkt kleiner 
te zijn dan de interesse voor de onderwerpgroepen 'biosfeer', 'ecosystemen' en 'energie'. 
De mogelijke oorzaken hiervan zijn wellicht de aandacht die de bijbehorende 
onderwerpen al eerder in het onderwijs gehad hebben of het politieke karakter van de 
onderwerpen. In de definitieve enquête zal dit nader worden onderzocht. 
Het opgezette model, waarin de interesse van de leerlingen gekoppeld is aan het 
belevingsniveau, voldoet in deze steekproef niet. Het mondiale niveau D scoort het beste. 
Naar aanleiding van de resultaten van de definitieve enquête kunnen wellicht conclusies 
getrokken worden over de oorzaak hiervan. 
De leerlingen zijn voorzichtig bij het inschatten van hun eigen kennis. Ze geven weinig 
'extreme' antwoorden en beoordelen dat hun kennis minder groot is dan hun interesse. 
Er bestaat een significant positiefverband tussen de interesse van de leerlingen voor een 
bepaald onderwerp en hun vermeende kennis van dit onderwerp: onderwerpen waar de 
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leerlingen veel van weten, vinden ze meestal ook interessant, zowel in positieve als in 
negatieve zin. 

3.4.3 Conclusies ten aanzien van de definitieve enquête 

In deze subparagraaf zal uiteengezet worden wat de gevolgen zijn van de resultaten van de 
proefenquête voor de definitieve enquête. Hierbij zullen de kennisvragen, de beweringen en 
de interesse- en kennislij st afzonderlijk behandeld worden. 

Kennisvragen 
In het algemeen kan gesteld worden dat de kennisvragen niet het gewenste resultaat 
opleveren. Veel vragen leveren een p-waarde ver onder 0,40: de leerlingen weten het 
antwoord op de vragen gewoon niet. Alleen als het onderwerp expliciete aandacht heeft 
gehad, weten ze het antwoord. Dit blijkt bijvoorbeeld bij vraag 10 (over dB), waar alleen de 
vijfde klas waarin dit onderwerp juist behandeld is goed scoort. Deze vragen op grotere schaal 
stellen is derhalve niet zinvol. Wat wel interessant is, is de denktrant van de leerlingen. 
Leerlingen blijken namelijk heel goede redeneringen op te zetten om tot een antwoord (al dan 
niet het juiste) te komen, maar het ontbreekt hen gewoonweg aan voldoende kennis of 
informatie om tot de juiste conclusie te komen. 

Op basis van deze bevindingen is besloten de kennisvragen geen deel te laten uitmaken van de 
definitieve enquête. Van de vragen die wel voldoende scoorden om op grote schaal getoetst te 
worden, kunnen elementen worden meegenomen in de beweringen. De elementen die in 
aanmerking komen, zijn: 

Zijn kerncentrales schoner dan steenkoolgestookte centrales? Rekenen leerlingen hierbij 
ook het radioactief afval mee of zien ze 'schoner' als minder directe luchtverontreiniging 
producerend? 
Wat weten of vinden leerlingen van ammoniakgas, landbouw en verzuring van de lucht? 
Weten leerlingen hoe geluicisabsorptie optreedt? 
Hoe denken leerlingen over afval en de mate waarin we dat produceren? 

In verband met de onderwerpgroepen die in de beweringen aandacht krijgen ('energie', 
'geluid', 'transport' en 'milieu algemeen ') en de beweringen die gehandhaafd worden, ligt het 
eerste van bovenstaande vier punten het meest voor de hand. 

Het weglaten van de kennisvragen heeft bovendien twee voordelen. Ten eerste wordt de 
enquête korter, hetgeen wenselijk is, omdat het invullen van de proefenquête de leerlingen 
meer tijd blijkt te hebben gekost (25 à 30 minuten) dan de bedoeling is (15 à 20 minuten). 
Wanneer het invullen van een enquête langer dan 20 minuten duurt, is men namelijk geneigd 
tot minder serieus invullen, omdat de aandacht verslapt. Een tweede voordeel is dat de 
enquête overzichtelijker wordt: deze kan nu bestaan uit twee onderdelen, namelijk 
beweringen en de interesse- en kennislijst Dit heeft als voordeel dat dan in de gehele enquête 
de antwoorden op een vijfpuntsschaal worden aangegeven, hetgeen de statistische verwerking 
vereenvoudigt. 

Beweringen 
De beweringen die kennis toetsen (beweringen 19 en 20 over water- en energieverbruik en 
24 t/m 29 over het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag en zure regen), zijn evenals de 
kennisvragen niet allemaal even goed beantwoord. De leerlingen blijken niet de 
benodigde kennis te hebben om de beweringen goed te beantwoorden. De argumenten om 
deze beweringen niet te handhaven in de definitieve enquête, zijn derhalve dezelfde als bij 



DE PROEFENQUÊTE 

de kennisvragen. Het is voor de definitieve enquête interessanter om de opvattingen en de 
interesse van de leerlingen in onderlinge samenhang te toetsen. 
Beweringen met betrekking tot het gedrag van leerlingen (nu en later) en hun opvattingen 
worden in de meeste gevallen gehandhaafd. Om een niet te uitputtende lijst te krijgen, 
wordt het aantal wel verminderd door een aantal beweringen weg te laten, die óf 
onduidelijk zijn qua interpretatie (18, 23, 40, 41) ófnaar verwachting weinig nieuwe 
informatie meer zullen opleveren op grotere schaal (14 bijv.). Het aantal vragen over 
geluid(shinder) is gereduceerd door de beweringen 36, 38 en 39 te schrappen. 
De overige beweringen worden gehandhaafd, eventueel na herformulering. 
Om eerder genoemde vermoedens te toetsen wordt een zestal beweringen toegevoegd, 
onder andere aangaande milieubewustzijn, politieke aspecten en tanende interesse na de 
basisvorming (zie hoofdstuk 4). 

Interesse- en kennislijst 
Uit de interesse- en kennislijst zijn vele inzichten verkregen ten aanzien van de interesse van 
de leerlingen en de kennis die zij menen te hebben. Vanwege de kleine steekproef zijn deze 
resultaten niet generaliseerbaar. Naar aanleiding van de definitieve enquête zal het mogelijk 
zijn in meer algemene zin te concluderen welke onderwerpen interessant gevonden worden 
door leerlingen eind 4-VWO, begin 5-VWO. Ook kan de grootschaligere enquête inzicht 
geven welke factoren voor deze leerlingen doorslaggevend zijn om een onderwerp interessant 
te vinden. Naar aanleiding van de proefenquête bestaat namelijk het vermoeden dat deze 
factoren complexer zijn dan alleen de onderwerpgroep of het belevingsniveau. Besloten is de 
interesse- en kennislijst ongewijzigd op te nemen in de definitieve enquête. 

3.4.4 Overwegingen en hypotheses 

De conclusies die volgen uit de proefenquête hebben geleid tot een groot aantal 
overwegingen, hypotheses en mogelijke verklaringen omtrent de kennis, de opvattingen en 
het gedrag van leerlingen ten aanzien van NME. Vanwege de kleinschaligheid van de 
proefenquête kan niet worden gezegd dat deze conclusies opgaan voor alle leerlingen eind 4-
VWO, begin 5-VWO. Omdat het interessant is om met betrekking tot een aantal van deze 
hypotheses generaliserende uitspraken te doen, dient een grootschaligere enquête plaats te 
vinden. In deze subparagraaf staan de overwegingen en hypotheses op een rij, die beantwoord 
kunnen worden door de definitieve enquête. 

Leerlingen zijn in hun feitelijk gedrag vrij milieubewust, maar met betrekking tot 
toekomstig gedrag vaak wat terughoudend, mede door gebrek aan kennis van de 
mogelijkheden (voor bijv. energiebesparing); goede wil en milieubewustheid zijn bij de 
leerlingen echter duidelijk aanwezig. 
Leerlingen hebben ófwel óf geen interesse in NME-onderwerpen, onafhankelijk van de 
onderwerpgroep ('energie', 'afval', 'transport' etc.). 
Onderwerpen die in de basisvorming of op de basisschool al ruim behandeld zijn, vinden 
leerlingen niet meer interessant. Ze hebben een 'dat-weet-ik-nu-inmiddels-wel' -houding. 
Denk hierbij aan onderwerpgroepen als 'afval' (afvalverwerking) en 'geluid' 
(geluidshinder), items als 'energie binnenshuis', 'chemisch afval'. 
Onderwerpen met veel politieke kanten worden niet interessant gevonden. Getoetst moet 
worden of leerlingen denken in de trant van "onderwerpen waarover ik toch al veel hoor 
en lees in de media, hoef ik niet meer op school te leren" of dat ze juist denken 
"onderwerpen die alleen over politieke belangen gaan, vind ik niet interessant: niet op 
school en ook niet in de krant". 
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Het opgezette model met de belevingsniveaus A, B, C en D voldoet niet: de interesse van 
leerlingen voor onderwerpen op niveau NB is niet groter dan die in D-onderwerpen, 
volgens de huidige indeling van de belevingsniveaus over de geënquêteerde onderwerpen. 
Uitgezocht moet worden welke aspecten de doorslag geven of leerlingen onderwerpen al 
dan niet interessant vinden. Het vermoeden bestaat dat deze aspecten kunnen worden 
omschreven als: 'zorg voor het milieu', 'de toekomst van de aarde', 'zuinig omgaan met 
beschikbare bronnen', 'weinig politieke onderwerpen' en 'weinig reeds gerealiseerde, bij 
de leerlingen bekende milieuvriendelijke alternatieven'. Door middel van een 
factoranalyse van de interesse- en kennislijst bij de grootschalige enquête kunnen deze 
termen nader gespecificeerd worden. 

Verder is er nog een aantal aspecten dat in de proefenquête nog geen aandacht heeft gehad, 
maar waarvan het interessant is om er bij de definitieve enquête wel naar te kijken: 

Is er verschil in opvattingen tussen jongens en meisjes? 
Is er verband tussen de interesse of kennis van leerlingen en het al dan niet gehad hebben 
van onderwijs in het vak ANW? 
In hoeverre komen de onderwerpen die door leerlingen als interessant bestempeld worden 
overeen met de behandelde onderwerpen in het vak ANW? Zijn aanbevelingen op dit 
gebied denkbaar? 
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Hoofdstuk 4 

DE ENQUÊTE 

De in hoofdstuk 3 beschreven proefenquête heeft geleid tot een aantal resultaten. In de eerste 
plaats zijn door het afuemen van deze proefenquête de gestelde vragen gevalideerd. 
Onduidelijkheden in de vraagstelling en subjectieve omschrijvingen zijn, onder andere door 
de interviews, aan het licht gekomen. Bovendien heeft het afuemen van de proefenquête 
inzicht gegeven welke vragen al dan niet geschikt zijn voor de definitieve enquête. Tot slot 
heeft de proefenquête een idee gegeven van de kennis, opvattingen en interesse van 
leerlingen, maar door de kleine omvang van de steekproef zijn die conclusies niet 
generaliseerbaar. Aan de hand van bovengenoemde resultaten van de proefenquête is de 
definitieve enquête gemaakt, die op grote schaal en op landelijk niveau is afgenomen. In dit 
hoofdstuk komen achtereenvolgens de opzet van de enquête, de resultaten en de conclusies 
ervan aan de orde. 

4.1 Opzet van de enquête 

De doelgroep van de enquête is de groep leerlingen die ongeveer éénjaar 
bovenbouwonderwijs heeft gehad. Bij de in mei afgenomen proefenquête is derhalve gekozen 
voor de klassen 4-VWO. De definitieve enquête is aan het begin van het schooljaar, eind 
september, afgenomen en dus in natuurkundeklassen 5-VWO. Deze keuze sluit aan bij de 
vermoedens omtrent tanende interesse in natuur en milieu bij leerlingen van circa 15 en 16 
jaar, door het effect dat in het opgestelde model 'teleurstelling' wordt genoemd. Bovendien is 
de Tweede Fase op enkele scholen op het moment van afuame van de enquête reeds een jaar 
eerder ingevoerd, maar op de meeste scholen nog niet; dit biedt derhalve een goede 
gelegenheid om leerlingen met eenjaar ervaring in het vak ANW en leerlingen zonder die 
ervaring te vergelijken: zijn er verschillen te constateren met betrekking tot de kennis, 
opvattingen en interesse van leerlingen ten aanzien van NME tussen de beide groepen? 

Om te komen tot meer generaliseerbare uitspraken dan via de proefenquête omtrent de kennis, 
opvattingen en interesse van de doelgroep, is het noodzakelijk de enquête afte nemen op 
voldoende grote schaal. Ongeveer 10000 5-VWO-leerlingen hebben natuurkunde in het 
vakkenpakket. Deze populatiegrootte impliceert dat om generaliseerbare uitspraken te doen de 
steekproefuit circa 500 leerlingen moet bestaan, uitgaande van de criteria in [30, 13). Volgens 
deze criteria kunnen dan conclusies worden met een zekerheid van 95% en een 3% 
betrouwbaarheidsmarge. 

Om de steekproefgrootte van circa 500 leerlingen te realiseren is een selectie van scholen 
gemaakt. De scholen zijn zo gekozen dat deze gevestigd zijn in het hele land en dat het aantal 
scholen dat per regio in het onderzoek betrokken wordt, geschaald wordt naar het aantal 
inwoners van de desbetreffende regio. Op deze wijze is getracht een zo goed mogelijke 
afspiegeling van de 5-VWO-leerlingen van Nederland te verkrijgen. De selectie van de 
scholen is gebeurd met behulp van de internetsite van de inspectie voor het onderwijs [31]. 
Op deze pagina's bevinden zich de 'kwaliteitskaarten' waarin alle middelbare scholen in 
Nederland beoordeeld zijn. Op deze pagina's is Nederland verdeeld in 16 regio's, met 
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onderling vergelijkbare groottes: in elk van de regio's bevinden zich tussen de 25 en 40 
middelbare scholen met een VWO-afdeling. De selectie van de scholen is geschied door per 
regio vier scholen (soms drie of vijf, afhankelijk van het aantal inwoners van de regio en het 
aantal scholen in die regio) aselect te kiezen. Daarbij is achteraf wel enigszins gecontroleerd 
of zowel grote als kleine scholen in het onderzoek betrokken zijn - het aantalleerlingen staat 
ook in de kwaliteitskaaften vermeld- en of de scholen geografisch gezien redelijk verdeeld 
zijn over de regio. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 63 geselecteerde scholen. Deze 
hebben elk het volgende pakket opgestuurd gekregen: 

25 tot 40 enquêtes, afhankelijk van de grootte van de VWO-afdeling van de 
school; 
een invullij st voor de docent; 
een begeleidende briefvoor de docent; 
een antwoordenvelop. 

De tekst van de enquête, de invullijst en de brief staan in appendix B 1. In appendix B8 is de 
lijst van aangeschreven scholen weergegeven. 
Er zijn ruim 2100 enquêtes verstuurd. De uiteindelijke steekproefvan de enquête wordt 
bepaald door de respons van de scholen en het aantal teruggestuurde enquêtes per school. Als 
uitgangspunt bij de bepaling van het aantal te selecteren scholen is gekozen voor een respons 
van 50% van de scholen, die elk 70% van de toegestuurde enquêtes terugsturen. Dit levert in 
het geval van de huidige selectie scholen een steekproefvan ruim 700 enquêtes op. Dit is 
meer dan voldoende om te voldoen aan de gestelde criteria, zodat er een marge is voor het 
geval een van beide schattingen tegenvalt. 

Voor de vaststelling van de definitieve enquête is rekening gehouden met de resultaten van de 
proefenquête. Er zijn beweringen uit de proefenquête weggelaten of opnieuw geformuleerd en 
er zijn enkele nieuwe beweringen bijgekomen naar aanleiding van de overwegingen uit 
paragraaf3.4. De enquête is opgebouwd uit twee delen, die hieronder zullen worden 
behandeld. 

Het eerste deel bestaat uit 19 beweringen waarover de leerlingen een oordeel moeten geven 
op een vijfpuntsschaaL De scores op deze schaal betekenen het volgende: 

1 de leerling is het helemaal eens met de bewering 
2 de leerling is het eens met de bewering 
3 de leerling is het half eens, half oneens met de bewering of weet het niet 
4 de leerling is het oneens met de bewering 
5 de leerling is het helemaal oneens met de bewering 

Zoals besproken in subparagraaf 3.4.3 zijn in de enquête geen expliciete kennisvragen 
opgenomen, omdat deze door een gebrek aan parate kennis bij de leerlingen in de 
proefenquête geen zinvolle resultaten hebben opgeleverd. Van de interessante elementen uit 
de kennisvragen van de proefenquête, genoemd in subparagraaf 3.4.3, is het aspect 'schoon 
zijn' van kerncentrales gebruikt om een nieuwe bewering voor de enquête te maken, die als 
bewering 7 in de enquête terecht is gekomen: "Een positief punt van kerncentrales vind ik dat 
ze schoner zijn voor het milieu dan steenkoolcentrales. " 

De hypotheses in subparagraaf3.4.4 hebben geleid tot het ontwerpen van enkele nieuwe 
beweringen in de enquête. Hieronder worden deze kort besproken. 
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De hypothese dat leerlingen geen interesse hebben voor onderwerpen die in de basisvorming 
al uitgebreid behandeld zijn, wordt rechtstreeks getoetst door middel van bewering 17: "Over 
milieuonderwerpen die al in de basisvorming behandeld zijn, weet ik genoeg, dus die hoeven 
voor mij niet nog eens, met meer diepgang, aan de orde te komen in de bovenbouw. " 
Bovendien kan deze hypothese ook getoetst worden aan expliciete voorbeelden van zulke 
onderwerpen in het tweede deel van de enquête. 

De hypothese dat leerlingen onderwerpen met veel politieke aspecten niet interessant vinden, 
wordt getoetst in de nieuwe beweringen 15 en 16: "Ik vind milieuonderwerpen die ook 
politieke aspecten hebben interessant." en "Van milieuonderwerpen die erg nadrukkelijk 
aandacht krijgen op tv en in kranten vind ik het interessant om ze ook op school behandeld te 
krijgen. " Ook deze hypothese kan verder onderzocht worden in het tweede deel van de 
enquête. 

Het vermoeden dat wordt uitgesproken ten aanzien van het opgestelde model met de 
belevingsniveaus A, B, C enD, wordt getoetst in de beweringen 18 en 19. De hypothese luidt 
dat het model niet voldoet en dat andere aspecten de doorslag geven voor de interesse van de 
leerling voor milieuonderwerpen: 'zorg voor het milieu' en 'de toekomst van de aarde' 
bijvoorbeeld. In de beweringen 18 en 19 wordt dit expliciet getoetst: "Ik vind het interessant 
om erachter te komen hoe ik persoonlijk bij kan dragen aan de oplossing van 
milieuproblemen." en "Ik maak me ernstig zorgen over de leefbaarheid van de aarde.", maar 
in subparagraaf3.4.4 is reeds vermeld dat een factoranalyse van de interesse- en kennislijst 
mogelijk een nadere specificatie van deze aspecten oplevert. 

De hypothese dat leerlingen in hun feitelijk gedrag milieubewust zijn, maar met betrekking tot 
hun toekomstig gedrag wat terughoudend, wordt getoetst in de beweringen 1 t/m 14. Deze 
beweringen zijn vrijwelletterlijk uit de proefenquête overgenomen. De keuze voor deze 
beweringen is toegelicht in subparagraaf 3.4.3. Bewering 7 is nieuw, zoals hierboven is 
vermeld en bewering 14 is vanwege het suggestieve karakter van de bewering in de 
proefenquête hergeformuleerd tot: "Ik vind het terecht dat de omwonenden van Schiphol 
klagen over de extra geluidsoverlast van vliegtuigen bij de aanleg van een extra 
landingsbaan. " Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze bewering in de definitieve 
enquête in positieve zin gesteld is, terwijl deze in de proefenquête in negatieve zin 
geformuleerd is. 

In de beweringen wordt zowel naar de opvattingen als naar het gedrag van de leerlingen 
gevraagd en wel in de volgende verdeling: 

Opvattingen 
Gedrag 

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
-huidig 1, 9, 10 
- toekomstig 2, 3, 8 

Bij deze indeling worden twee kanttekeningen geplaatst. Ten eerste is het onderscheid tussen 
'kennis' en 'opvatting' bij sommige beweringen klein: een bewering als nummer 13 "Hard 
geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid" is algemeen geaccepteerd als waar. Door deze 
bewering echter op een vijfpuntsschaal aan de leerlingen voor te leggen, wordt niet alleen de 
kennis van de leerlingen getoetst, maar ook hun opvatting daarover. Een antwoord 'oneens' is 
dus niet per definitie fout, maar geeft aan dat de leerling een andere opvatting heeft ten 
aanzien van dit onderwerp. Een tweede kanttekening is dat de beweringen met betrekking tot 
gedrag gesplitst zijn in die over het huidige, feitelijke gedrag van de leerlingen en die over het 
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door hen geplande gedrag voor de toekomst, om de voorlopige conclusies hierover uit de 
proefenquête te toetsen. 

Omdat niet alle uit het krantenonderzoek volgende onderwerpgroepen in de beweringen aan 
de orde kunnen komen en een groot aantal beweringen uit de proefenquête gehandhaafd is in 
de definitieve enquête, behandelen de beweringen in de definitieve enquête vrijwel dezelfde 
onderwerpen als in de proefenquête: 

Energie 
Transport 
Geluid 
Milieu algemeen 

1 t/m 7 
8, 9, 11 
12 t/m 14 
10, 15 t/m 19 

Het tweede deel van de enquête is de interesse- en kennislij st, die in paragraaf 3.1 al is 
besproken. Naar aanleiding van de resultaten van de proefenquête is besloten deze 
ongewijzigd op te nemen in de enquête. De dertig onderwerpen, waarvan de leerlingen 
moeten aangeven in hoeverre ze die interessant vinden en er iets vanaf denken te weten, zijn 
op dezelfde wijze als in hoofdstuk 3 onderverdeeld. Vijf onderwerpen vormen steeds samen 
een onderwerp groep, te weten 'afval', 'biosfeer', 'ecosystemen ', 'energie', 'geluid' en 
'transport'. Bovendien is aan elk onderwerp een belevingsniveau uit het opgestelde model 
gekoppeld: AIB (de leerling zelf en zijn afhaar directe omgeving), C (nationaal) ofD 
(mondiaal). Omdat de onderwerpen andere itemnummers hebben dan in de proefenquête, staat 
in tabel 4.1 de volledige lijst weergegeven. 

Behalve de interesse en kennis in de vermelde onderwerpen en de onderwerpgroepen en 
belevingsniveaus waarin de onderwerpen ingedeeld zijn, kan men met de analyse van de 
interesse- en kennislijst ook de in subparagraaf3.4.4 gestelde hypotheses toetsen. 

Bij de hypothese omtrent de interesse van leerlingen voor onderwerpen die in de 
basisvorming aan de orde zijn geweest, kan gekeken worden naar de scores op onderwerpen 
die leerlingen mogelijk in de basisvorming reeds zijn tegengekomen, zoals 'recycling', 
'chemisch afval', fossiele brandstoffen ', 'energieverbruik binnenshuis ', 
'afvalverbrandingsinstallaties', 'drijfgassen in spuitbussen' en 'milieuvriendelijke verf' in 
vergelijking met de scores op andere items. 

De hypothese over de interesse van leerlingen voor politieke onderwerpen kan op soortgelijke 
wijze getoetst worden: items met (veel) politieke aspecten, zoals 'duurzame ontwikkeling', 
'gevolgen van de oorlog in Kosovo voor het milieu', 'vijfde baan op Schiphol', 'geluidshinder 
door snelwegen ', 'wetgeving over geluidshinder', 'geluidsoverlast door vliegverkeer', 
'aanleg van de Betuwelijn', 'verkeersremmende maatregelen', 'binnenlandse vluchten' en 
'ondergrondse aanleg spoorlijnen' kunnen vergeleken worden met de overige items. 

Analyse van deze lijst kan tevens antwoord geven op de vraag of het zo is dat leerlingen 
individueel of wél of géén interesse in NME-onderwerpen hebben, onafhankelijk van de 
onderwerpgroep. Een factoranalyse van de interesse- en kennislijst kan bovendien het inzicht 
geven welke factoren voor leerlingen de doorslag geven om een onderwerp wel of niet 
interessant te vinden, als blijkt dat het opgestelde model met belevingsniveaus ook op grote 
schaal niet voldoet. 
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TABEL 4.1: De 30 items van de interesse- en kennis/ijst. De aangegeven itemnummers zijn de 
itemnummers behorend bij de vraag naar interesse. De itemnummers behorend bij de vraag naar 
k ll d 30 h ennzs ZIJn voor a e on erwerpen OKer. 
Onderwerpe:roep Onderwerp Itemnr. Belevin_g_sniveau 
Afval Recycling 21 AIB 

Afval verbrandingsinstallaties 25 c 
Milieuvriendelijke verf 29 AIB 
Chemisch afval 35 c 
Kernafval 44 D 

Biosfeer Broeikaseffect 20 D 
Duurzame ontwikkelin_g_ 27 D 
Drijfgassen in spuitbussen 34 AIB 
Stijging zeespiegel Noordzee 40 c 
Gat in de ozonlaag 47 D 

Ecosystemen Gevolgen van de oorlog in Kosovo 24 D 
voor het milieu 
Uitsterven van dieren 33 D 
Tropische bosbranden 38 D 
Olierampen 41 D 
Overstromingen van de Maas 49 AIB 

Energie Fossiele brandstoffen 23 D 
Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 26 AIB 
Kernenergie 31 c 
Alternatieve energiebronnen 37 D 
Energieverbruik binnenshuis 46 AIB 

Geluid Vijfde baan op Schiphol 22 c 
Geluidshinder door snelwegen 30 AIB 
Wetgeving over geluidshinder 36 c 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 42 AIB 
door walkmans en disco's 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 48 A/B 

Transport Aanleg van de Betuwelijn 28 c 
Elektrische auto 32 AIB 
V erkeersremmende maatre_g_elen 39 AIB 
Binnenlandse vluchten 43 c 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 45 c 
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4.2 Resultaten van de enquête 

Van 21 van de 63 aangeschreven scholen is een antwoordenvelop met ingevulde enquêtes en 
docentenlijst ontvangen, een respons van 33%. Deze respons is lager dan de eerder genoemde 
schatting van 50%. Per school is gemiddeld 70% van de toegestuurde enquêtes ingevuld 
teruggestuurd, zoals geschat. Het aantal ontvangen enquêtes bedraagt 474 en is derhalve 
voldoende om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen. 

Van de 474leerlingen is 58% man en 42% vrouw. De leeftijdsverdeling is weergegeven in 
figuur 4.1. 25% van de leerlingen heeft alles gehad in het vak ANW, 75% heeft dat niet 
gehad. 

Leeftijdsopbouw leerlingen enquête 
•••...--------------, 

Aantal 

Leeftijd ijaar) 

FIGUUR 4.1: Leeftijdsopbouw leerlingen enquête 

In de volgende subparagrafen staan de resultaten van de twee delen van de enquête gegeven: 
in subparagraaf 4.2.1 worden de beweringen besproken, in 4.2.2 komt de interesse- en 
kennislijst aan de orde en in subparagraaf 4.2.3 wordt de gehele enquête beschouwd naar 
enkele onderverdelingen van de steekproef, zoals geslacht, genoten ANW-onderwijs en 
school. In subparagraaf 4.2.4 tenslotte komen de opvattingen van de docenten aan de orde. De 
conclusies die uit al deze beschouwingen volgen staan in paragraaf 4.3. 

4.2.1 De beweringen (itemnummers 1 t/m 19) 

Hieronder staat de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score en de standaarddeviatie van 
de gemiddelde score per bewering weergegeven. Hierbij worden de afzonderlijke beweringen 
beknopt besproken. Als het beeld in de definitieve enquête hetzelfde is als in de proefenquête 
wordt dit in de regel niet vermeld. Bij elke bewering is tussen haakjes cursiefhet itemnummer 
vermeld dat deze bewering heeft in de proefenquête. Na de bespreking van de afzonderlijke 
beweringen worden de beweringen in onderlinge samenhang beschouwd. Daartoe worden de 
correlaties tussen de scores op de verschillende beweringen bekeken. 

Bewering 1: Ik doe altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga 
(b" b ld t t ) (13) IJ VOOr ee ,om e gaaneen. 
Score 1 2 3 
% 54 30 9 

4 5 
4 2 

gemiddelde 
1,69 

standaarddeviatie 
0,94 

Leerlingen doen in de regel het licht uit als ze weggaan. 

B ewenn 2 Ik b : I en vanpan a ter b wust te letten op elektrisch ener ieverbruik. (15) e 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 13 50 31 6 1 2,32 0,81 

L......<.-------' 
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De leerlingen beantwoorden deze bewering minder overtuigd dan bewering 1, maar een 
meerderheid van de leerlingen geeft aan later bewust op elektrisch energieverbruik te willen 
gaan letten. De voorzichtigheid komt mogelijk voort uit een gebrek aan kennis om te bepalen 
hoe ze dat kunnen gaan doen. 

Bewering 3: Ik ben later van plan om alternatieve energie (zonne-energie, windenergie 
t ) t b .k (16) e c. e 2aan 2e rUI en. 

score 1 2 3 4 
% 7 23 54 13 

5 
2 

· gemiddelde 
2,79 

standaarddeviatie 
0,83 

54% van de leerlingen kiest neutraal ofweet het niet. 30% kiest een positieve score, 15% een 
negatieve. Kennelijk is de wil om alternatieve energie te gaan gebruiken er wel bij de 
leerlingen, maar ontbreekt hun de kennis over alternatieve mogelijkheden om nu reeds 
hierover gefundeerde uitspraken te doen. Dit is in overeenstemming met de 'voorzichtige' 
beantwoording van bewering 2. 

Bewering 4: Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonoe-energie 
een bezwaar. (17) 

l~sc.:..-:.o......:re_+l.::__1 ----+~~2-t3-t4--+l-53 --11 gemiddelde 
. % . 23 . 48 16 10 . . 2,24 

standaarddeviatie 
1,02 

71% van de leerlingen kiest een positieve score en geeft hiermee aan de hoge prijs 
bezwaarlijk te vinden. Hoewel de leerlingen in de beweringen 1 t/m 3 laten zien dat ze 
welwillend te staan tegenover energiezuinig leven, tonen ze in deze bewering dat ze wel 
praktische beperkingen zien: het mag niet teveel kosten. 

B ewerm 5 Ik b [! : h t b ·k van kernenergie. (21) 
f-----------. 

en voor e ge rUI 
score 1 2 3 4 5 gemiddelde standaarddeviatie 
% 6 15 26 28 25 3,51 L...::1.L:, 1:..:..9 ____ --.J 

53% van de leerlingen kiest een negatieve score (score 4 of 5) en 26% kiest neutraal of weet 
het niet. Leerlingen geven dus iets nadrukkelijker dan in de proefenquête aan niet voor het 
gebruik van kernenergie te zijn. 

Bewering 6: Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel 
klein is. (22) 

1~---~-~o_r_e -+15-
1 

-+-1 ~-3-1-1 ~-5----ll-~-8--+1-~ 9----11 r~iddelde standaarddeviatie 
1,17 

Deze bewering wordt een beetje positiever beantwoord dan de vorige, maar 47% van de 
leerlingen geeft aan kerncentrales om deze reden niet acceptabel te vinden. Vergelijking met 
de resultaten van de proefenquête laat zien dat de leerlingen in de definitieve enquête 
ogenschijnlijk een iets negatiever oordeel hebben over kernenergie en kerncentrales dan de 
leerlingen in de proefenquête. Dit geldt zowel voor bewering 5 als voor bewering 6. 
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Bewering 7: Een positiefpunt van kerncentrales vind ik dat ze schoner voor het milieu 
.. d t k I t I () ZI.Jn an s een oo een ra es. -

score 1 2 3 4 
% 22 45 25 5 

5 
3 

gemiddelde 
2,21 

standaarddeviatie 
0,95 

Met deze bewering is 67% van de leerlingen het eens en slechts 8% het oneens. Leerlingen 
zijn van mening dat kerncentrales schoner voor het milieu zijn dan steenkoolcentrales, maar 
kennelijk rechtvaardigt dat niet het gebruik van kernenergie, want daarover vellen de 
leerlingen een negatief oordeel. Leerlingen geven derhalve een hogere prioriteit aan andere 
aspecten dan aan de milieuaspecten van kernenergie. V ermeedelijk spelen ook aspecten als 
veiligheid, risico's en afvalproblematiek een rol in de afweging van de leerlingen. 

Bewering 8: Ik zallater zo veel mogelijk met fiets of trein reizen in plaats van met de 
auto. (30) 

f-1 ~-~o_re_-1-1 ~--+1-~o-+-l ~-2--f~-~-6 -+1 ~-3--11 ~~~iddelde standaarddeviatie 
1,14 

Veel leerlingen hebben nog geen standpunt over het toekomstige gebruik van fiets of trein 
versus auto: 32% kiest score 3. In de proefenquête is veel gekozen voor de scores 2 en 5, met 
als mogelijke verklaring dat score 2 goede wil van de leerlingen weergeeft en score 5 
realiteitszin omtrent later gebruik van de auto. In de definitieve enquête wordt dit patroon niet 
geconstateerd en dus kan deze verklaring niet bevestigd worden. Wel kiest een groter 
percentage van de leerlingen negatief (39%) dan positief (28%). 

Bewering 9: Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, 
dan kies ik de fiets. (31) 

~-=I ~..:...~o=-=r..:...e -+13=-\-+=l ~=-7-+-=1 ~-1----l~f-~-4--+l..:...i-5 --11 ~~~iddelde standaarddeviatie 
1,45 

Bij dit probleem aangaande het huidige gedrag van de leerlingen antwoorden zij veel 
positiever dan bij de vorige bewering: 59% verkiest de fiets boven de brommer. 

Bewering 10: In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet 
I d T bi . k (32) vee aan e m11eupro ernatie . 

score 1 2 3 4 5 
% 3 8 29 46 14 

gemiddelde 
3,60 

standaarddeviatie 
0,92 

De leerlingen kiezen neutraal (29%) oftegen de stelling dat ze niks doen aan 'het milieu' 
omdat dat toch niet helpt (60%). De gedachte "Een beter milieu begint bij jezelf' wordt door 
de leerlingen kennelijk ondersteund. 

B ewerm 11 Ik . d : VlD car 
score 1 2 3 
% 2 3 20 

poo en me · t nodig. (33) 
gemiddelde 4 5 

55 20 3,89 
standaarddeviatie 
0,82 

Leerlingen wijzen deze bewering stellig af: 75% is het er niet mee eens, 20% kiest neutraal. 
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B 12 G I "d h" d ewerm . e UI S lD . 
score 1 2 3 
% 9 38 22 

er IS een m 

4 5 
24 8 

ilieuprobleem. (34) 
gemiddelde 
2,84 

standaarddeviatie 
1,12 

Dat geluidshinder een milieuprobleem is, ziet 47% van de leerlingen in. 32% van de 
leerlingen is het oneens met deze, algemeen als waar geaccepteerde, bewering. 

B 13 H d I "d k h ,...,_---.~~~~:....L.:.-=:..;ezondheid. (3 5) ewenn1 . ar ~e UI an se a . 
score 1 2 
% 29 53 

3 4 
9 7 

5 
2 

standaarddeviatie 
1,26 

82% van de leerlingen ziet in dat hard geluid schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
Opvallend is dat 29% score 1 kiest en 53% score 2, terwijl van de leerlingen in de 
proefenquête 54% score 1 gekozen heeft en 35% score 2. Kennelijk zijn leerlingen in het hele 
land iets genuanceerder in hun opvatting hierover dan de leerlingen in de kleine steekproef 
van de proefenquête. 

Bewering 14: Ik vind het terecht dat de omwonenden van Schiphol klagen over de extra 
geluidsoverlast van vliegtuigen bij de aanleg van een extra landingsbaan. (3 7 
hergeformu/eerd) 
score 1 2 3 
% 18 39 17 

4 5 
15 12 

gemiddelde 
2,63 

standaarddeviatie 
1,26 

De herformulering van deze bewering ten opzichte van die in de proefenquête levert een 
genuanceerder resultaat op. In de proefenquête is door 35% score 5 gekozen, in de definitieve 
enquête - waar de bewering positief gesteld is in plaats van negatief- kiest maar 18% 
score 1. Het resultaat is in beide enquêtes gelijk: een kleine 60% van de leerlingen vindt de 
klachten van omwonenden terecht. 

Bewering 15: Ik vind milieuonderwerpen die ook politieke aspecten hebben interessant. 
(-) 

r-sco~re -f-31 --+1=--2 -+13:..-+~-+-5 --11 gemiddelde 
. % . 19 28 _30 . 20 . L-3-"--,4_3 ___ _____, 

standaarddeviatie 
1,11 

De helft van de leerlingen geeft aan milieuonderwerpen met politieke aspecten niet interessant 
te vinden, 28% kiest neutraal. Dit is een eerste bevestiging van de in subparagraaf 3.4.4 
gestelde hypothese dat politieke onderwerpen leerlingen niet interesseren. Bij de beschouwing 
van de interesselijst wordt hier verder naar gekeken. 

Bewering 16: Van milieuonderwerpen die erg nadrukkelijk aandacht krijgen op tv en in 
kranten, vind ik het interessant om ze ook op school behandeld te kri.igen. (-) 

I 
score 11 12 13 14 15 I ·gemiddelde standaarddeviatie 

. % _3 _34 28 . 27 _7 . 3,01 ._1~,0_2 ____ __, 

Op deze bewering is door de leerlingen wisselend geantwoord: 37% van de leerlingen is het 
met de bewering eens, 34% is het oneens, 28% kiest neutraal. Een mogelijke reden voor 
leerlingen om onderwerpen die in het nieuws zijn niet op school behandeld te willen krijgen, 
is het politieke karakter van deze onderwerpen, hetgeen bevestigd wordt door bewering 15. 
Een reden voor leerlingen om ervóór te zijn dat deze onderwerpen in de lessen aandacht 
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krijgen, is mogelijk het actuele karakter ervan. Dat maakt het mogelijk om schoolkennis met 
de actuele 'echte' wereld te vergelijken. 

Bewering 17: Over milieuonderwerpen die al in de basisvorming behandeld zijn, weet ik 
genoeg, dus die hoeven voor mij niet nog eens, met meer diepgang, aan de orde te komen 
in de bovenbouw. (-) 

~f-=-~-=--~o~r-=--e -+1-=--~ 1-+=1 ~=--8-~--=1 ~-3--l~~~-4-+1-=--~--1~ ~~~iddelde standaarddeviatie 
1,04 

Een op de drie leerlingen beantwoordt deze stelling neutraal. Mogelijk is de bewering te 
algemeen gesteld en hangt het voor de leerlingen sterk af van het specifieke onderwerp of ze 
in de bovenbouw daarover nog meer te weten willen komen. 39% van de leerlingen is het met 
de bewering eens. Kennelijk wordt door veelleerlingen herhaling van onderwerpen op een 
hoger niveau niet interessant gevonden. De interesselijst geeft mogelijk een duidelijker beeld 
met betrekking tot specifieke onderwerpen. 

Bewering 18: Ik vind het interessant om erachter te komen hoe ik persoonlijk bij kan 
ragen aan e op i ossmg van mi 1eup1 d d I · T roblemen. (-) 

score 1 2 3 4 5 gemiddelde 
% 9 39 34 14 4 2,64 

standaarddeviatie 
0,97 

48% van de leerlingen geeft aan het interessant te vinden om te vernemen hoe zij zelf aan de 
oplossing kunnen bijdragen. Dit komt overeen met het resultaat van bewering 10. Kennelijk 
gaat de "een beter milieu begint bij jezelf'-gedachte bij leerlingen inderdaad op. Bij de 
beschouwing van de correlatiecoëfficiënt tussen de scores op de beweringen 10 en 18 blijkt 
dat deze twee beweringen significant gecorreleerd zijn (r = -0,35). 

Bewering 19: Ik maak me ernstig zorgen over de leefbaarheid van de aarde in de 
toekomst. (-) 

I t-~-~o_r_e -+1 ~-7-~t-~-4--+~-~6-+14-17-t-1 ~--11 ~~~iddelde standaarddeviatie 
1,11 

Iets meer dan de helft van de leerlingen geeft aan zich emstig zorgen te maken over de 
toekomstige leefbaarheid van de aarde. 26% kiest neutraal. Dit is een bevestiging van de 
voorlopige conclusie uit de proefenquête dat veelleerlingen een algemeen milieubewustzijn 
hebben. 

Correlaties tussen de beweringen (items 1 t/m 19) 
Van de scores op de beweringen 1 t/m 19, aangevuld met de scores op de variabelen leeftijd, 
geslacht en reeds genoten ANW-onderwijs, zijn de onderlinge correlatiecoëfficiënten 
berekend met behulp van SPSS. Gekozen is voor de Pearson- correlatiecoëfficiënt r, omdat de 
in de enquête gebruikte vijfpuntsschaal in benadering kan worden beschouwd als een 
intervalschaal (zie ook paragraaf 1.4). 

De matrix met significante correlatiecoëfficiënten is te vinden in appendix B2. De 
beschouwing van deze matrix volgt hieronder. 

De correlatiematrix laat zien dat tussen een groot aantal items significante correlatie bestaat. 
In de meeste gevallen is de correlatie zelfs significant op 1 %-niveau. We bekijken een aantal 
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items dat een significante correlatie vertoont in samenhang. Als uitgangspunt nemen we 
item 9, dat het grootste aantal significante correlatiecoëfficiënten met andere beweringen 
heeft. Ter vergelijking: in de proefenquête is om dezelfde reden als uitgangspunt het item 
over carpoolen genomen, dat in de proefenquête itemnummer 33 heeft en in de definitieve 
enquête itemnummer 11. 

Item 9. Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer (. .. ), dan kies ik de fiets. 

correleert significant op 1 %-niveau met de volgende items; tussen haakjes staat de 
correlatiecoëfficiënt tussen item 9 en het genoemde item: 

1. Ik doe altijd het licht uit(. .. ) als ik enige tijd wegga(. . .). (r = +0,20) 
2. Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. (r = +0,31) 
3. Ik ben later van plan om alternatieve energie (. . .) te gaan gebruiken. (r = +0, 18) 
4. Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonne-energie een 
bezwaar. (r = -0,15) 
5. Ik ben voor het gebruik van kernenergie. (r = -0,26) 
6. Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel klein is. 

(r = -0,26) 
7. Een positief punt van kerncentrales vind ik dat ze schoner voor het milieu zijn dan 
steenkoolcentrales. (significant op 5%-niveau: r = -0,1 0} 
8. Ik zallater zo veel mogelijk metfiets aftrein reizen in plaats van met de auto. 

(r = +0,43) 
10. In m 'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet veel aan 
de milieuproblematiek (r = -0,21) 
11. Ik vind carpoolen niet nodig. (r = -0,22) 
12. Geluidshinder is een milieuprobleem. (r = +0, 14) 
14. Ik vind het terecht dat de omwonenden van Schiphol klagen over de extra 
geluidsoverlast van vliegtuigen bij de aanleg van een extra landingsbaan. (r = +0, 13) 
15. Ik vind milieuonderwerpen die politieke aspecten hebben interessant. (r = +0,24) 
16. Van milieuonderwerpen die erg nadrukkelijk aandacht krijgen op tv en in kranten, 
vind ik het interessant om ze ook op school behandeld te krijgen. (r = +0,25) 
17. Over milieuonderwerpen die al in de basisvorming behandeld zijn, weet ik genoeg, 
dus die hoeven voor mij niet (. . .) aan de orde te komen in de bovenbouw. (r = -0,22) 
18. Ik vind het interessant om erachter te komen hoe ik persoonlijk bij kan dragen aan 
de oplossing van milieuproblemen. (r = +0,25) 
19. Ik maak me ernstig zorgen over de leefbaarheid van de aarde in de toekomst. 

(r = +0,20) 

De scores op een groot aantal van de hierboven beschreven items vertonen ook onderling nog 
significante correlatie. De gevonden samenhang is in overeenstemming met de gevonden 
samenhang in de proefenquête en toont aan dat leerlingen een algemeen milieubewustzijn 
hebben. Leerlingen die zeggen dat ze de fiets verkiezen boven de brommer, zeggen ook dat ze 
later op energieverbruik willen letten, carpoolen nodig vinden etc. Opvallend is dat deze 
leerlingen kernenergie niet op positieve wijze beoordelen: kerncentrales zijn niet acceptabel, 
ze zijn tegen het gebruik van kernenergie. Deze groep milieubewuste leerlingen vindt ook 
milieuonderwerpen met politieke aspecten interessant, wil graag actuele mediaonderwerpen 
op school behandeld krijgen, vindt dat onderwerpen uit de basisvorming in de bovenbouw op 
een meer diepgaand niveau aandacht mogen krijgen, is geïnteresseerd in de mogelijkheden 
om persoonlijk bij te dragen aan de oplossing van milieuproblemen en maakt zich zorgen over 
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de toekomstige leefbaarheid van de aarde. Dezelfde redenering kan ook in negatieve zin 
worden opgezet voor de groep leerlingen die de fiets niet verkiest boven de brommer, maar 
met de kanttekening dat de scoreverdelingen laten zien dat deze groep kleiner is. 

Vergelijking met de correlatietabel van de proefenquête laat zien dat de 
correlatiecoëfficiënten tussen items uit de definitieve enquête in het algemeen kleiner zijn dan 
hun equivalenten uit de proefenquête. Van de correlatiecoëfficiënten in de definitieve enquête 
die relatief groot zijn (r in absolute zin groter dan 0,3), worden enkele interessante hieronder 
afzonderlijk bekeken: 

De correlatiecoëfficiënt tussen de scores op de items 5, "Ik ben voor het gebruik van 
kernenergie", en 6, "Ik vind kerncentrales acceptabel omdat de kans dat er iets misgaat heel 
klein is" is +0,76. Tussen de items 5 en 7, "Een positiefpunt van kerncentrales vind ik dat ze 
schoner voor het milieu zijn dan steenkoolcentrales" is de correlatiecoëfficiënt +0,38 en 
tussen de items 6 en 7 is deze +0,37. Deze drie items zijn onderling sterk gecorreleerd. Dat de 
correlatiecoëfficiënt tussen de scores op de items 5 en 6 +0,76 is, geeft aan wat de 
belangrijkste reden is voor leerlingen om voor oftegen kernenergie te zijn: voorstanders 
gebruiken als belangrijkste argument de kleine kans op een ongeluk, tegenstanders vinden dat 
argument niet opgaan. Wat zij wel als argument gebruiken, komt niet uit het onderzoek naar 
voren, maar waarschijnlijk spelen aspecten als de desastreuze gevolgen van ongelukken met 
kerncentrales of het grote probleem omtrent het radioactieve afval een rol. Zoals reeds 
vermeld heeft het merendeel van de leerlingen een negatief standpunt ten aanzien van 
kernenergie en kerncentrales. 

Bewering 2, "Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. " correleert 
sterk met bewering 1, "Ik doe altijd het licht uit( .. .)" (r = +0,38), bewering 8, "Ik zallater 
met fiets of trein reizen i.p.v. met de auto. " (r = +0,36), bewering 9 (zie boven) en bewering 
18, "Ik vind het interessant erachter te komen hoe ik persoonlijk bij kan dragen. " (r = +0,32). 
Aan deze beweringen valt op, dat deze inhoudelijk gemeen hebben, dat ze over persoonlijke, 
milieubewuste gedragingen gaan. Kennelijk gedragen leerlingen zich in zoveel mogelijk 
opzichten positief (of juist negatief) ten aanzien van het milieu. Positief gedrag op het ene 
gebied impliceert ook positief gedrag op het andere. 

De beweringen 15 en 16 zijn onderling sterk gecorreleerd: r = +0,50. Leerlingen die politieke 
aspecten van milieuonderwerpen interessant vinden, vinden het ook interessant als 
onderwerpen die nadrukkelijke media-aandacht krijgen op school behandeld worden, zowel in 
positieve als in negatieve zin. Dit duidt erop dat leerlingen onderwerpen die in de media 
aandacht krijgen, sterk associëren met politieke aspecten. 

Bewering 18, over de mogelijkheid tot persoonlijk bijdragen aan milieuproblemen, heeft 
sterke correlaties met de beweringen 15 (r = +0,37), 16 (r = +0,42), 17 (r = -0,30) en 
19 (r = +0,38). Kennelijk geldt dat leerlingen die graag willen weten hoe zij persoonlijk 
kunnen bijdragen, ook politieke aspecten interessant vinden, graag in het onderwijs meer 
willen weten over onderwerpen die actueel zijn in de media en dieper willen ingaan op 
onderwerpen uit de basisvorming en zich zorgen maken over de toekomst van de aarde, zowel 
in positieve als in negatieve zin. 
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Vergelijking van de beweringen over gedrag en opvattingen 

In paragraaf 4.1 is onderscheid gemaakt in beweringen die opvattingen van de leerlingen 
toetsen en beweringen die het gedrag van de leerlingen (zowel nu als later) toetsen. Hieronder 
worden de enquêteresultaten beschouwd naar aanleiding van deze indeling. 

In paragraaf 3.4 is de hypothese gesteld, dat leerlingen in hun huidige gedrag milieubewust 
zijn, maar ten aanzien van toekomstig gedrag terughoudend. Uit de enquête blijkt dat de 
beweringen 1 en 9, die het huidige gedrag toetsen, zeer goed scoren. Bij beide items is de 
modus 1 en het gemiddelde laag: 1,69 resp. 2,53. Bij bewering 10, die negatiefgesteld is, is 
de modus 4 en kiest 60% van de leerlingen voor score 4 of 5. Dit bevestigt het positieve 
gedrag van de leerlingen ten aanzien van het milieu. 
Bij de beweringen 2, 3 en 8, waar toekomstig gedrag getoetst wordt, blijkt het volgende: bij 
de beweringen 3 en 8 is de modus 3, bij bewering 2 is de modus 2. Score 3 wordt vaak 
gekozen: in resp. 31%, 54% en 32% van de gevallen gekozen. De gemiddelde scores liggen 
wat dichter bij 3 dan die van de beweringen aangaande huidig gedrag: resp. 2,32, 2, 79 en 
3, 16. Uit deze beweringen valt te concluderen dat leerlingen ten aanzien van toekomstig 
gedrag zich voorzichtig opstellen. Wanneer dit wordt bekeken naar onderwerp, wordt dit 
bevestigd: zowel over het onderwerp energie (bewering 1 versus de beweringen 2 en 3) als 
over het onderwerp transport (bewering 9 versus bewering 8) scoort de bewering die het 
huidige gedrag toetst beter dan de beweringen die het toekomstige gedrag toetsen. Een 
mogelijke oorzaak hiervoor is een gebrek aan kennis over toekomstige mogelijkheden; deze 
oorzaak volgt niet direct uit het onderzoek, maar wordt ondersteund door uitspraken van 
leerlingen in de interviews van de proefenquête en de beschouwing van de kennislijst 
verderop in dit verslag. 

Ten aanzien van de beweringen over opvattingen van de leerlingen valt op dat leerlingen in de 
regel milieubewust zijn en dat kernenergie volgens de leerlingen als niet milieubewust wordt 
geklasseerd. Dit is reeds besproken bij de beschouwing van de correlatiecoëfficiënten. 

4.2.2 De interesse- en kennislijst (itemnummers 20 t/m 79) 

In deze subparagraaf worden de resultaten van het tweede deel van de enquête bekeken. Dit 
deel bestaat uit 30 items (itemnummers 20 t/m 49) waarin getoetst wordt in hoeverre de 
leerlingen interesse hebben voor de genoemde onderwerpen, en 30 items (itemnummers 50 
t/m 79) waarin de leerlingen aangeven hoe zij hun eigen kennis ten aanzien van de genoemde 
onderwerpen inschatten. 

Allereerst zullen de scores op de individuele items worden gegeven, voorzien van kort 
commentaar. Daarna zal een beschouwing van de scores plaatsvinden waarbij de onderwerpen 
geclusterd zijn in de zes onderwerpgroepen die eerder ter sprake zijn geweest. Vervolgens 
worden de scores beschouwd naar aanleiding van de belevingsniveaus zoals die zijn opgesteld 
in het model van paragraaf 1.2. Hierna zal de factoranalyse besproken worden die is 
uitgevoerd om tot een uitgebreide verklaring van de resultaten te komen. 

Analyse afzonderlijke items 
In appendix B3 is de frequentietabel weergegeven met de absolute scores op de diverse items 
van de interesse- en kennislij st, de gemiddelde score per item en de standaarddeviatie in de 
gemiddelde score. Om een duidelijk overzicht hiervan te krijgen, is in tabel4.2 een rangorde 
gemaakt van de onderwerpen qua kennis en interesse, gesorteerd naar gemiddelde score. 
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TABEL 4.2: Rangschikking van de onderwerpen uit de interesse- en kennislijst naar gemiddelde score op interesse resp. 
gemiddelde score op kennis. In de kolom G is de onderwerpgroep van het onderwerp weergegeven, in de kolom B het 
b I · · h d E kl · d gebruikte letters in deze kolommen staat onder de tabel e evmf{snzveau van et on erwerp. en ver arm& van e 
INTERESSE KENNIS 
onderwerp G B 2em onderwerp 
Elektrische auto T AIB 2,06 Broeikaseffect 
Uitsterven van dieren EC D 2,07 Recycling 
Alternatieve energiebronnen EN D 2,22 Gat in de ozonlaag 
Gat in de ozonlaag B D 2,32 Uitsterven van dieren 
Kernenergie EN c 2,34 Gehoorschade jongeren door disco's 
Tropische bosbranden EC D 2,56 Alternatieve energiebronnen 
Broeikaseffect B D 2,58 Kernenergie 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen T c 2,59 Energieverbruik binnenshuis 
Radioactieve stoffen in ziekenhuizen EN AIB 2,60 Aanleg van de Betuwelijn 
Kernafval A D 2,62 Fossiele brandstoffen 
Recycling A AIB 2,63 Stijging zeespiegel Noordzee 
Stijging zeespiegel Noordzee B c 2,67 Tropische bosbranden 
Olierampen EC D 2,68 Overstromingen van de Maas 
Duurzame ontwikkeling B D 2,76 Kernafval 
Gehoorschade jongeren door disco's G AIB 2,85 Olierampen 
Overstromingen van de Maas EC AIB 2,97 Geluidshinder door snelwegen 
Energieverbruik binnenshuis EN AIB 3,00 Geluidsoverlast door vliegverkeer 
Fossiele brandstoffen EN D 3,01 Verkeersremmende maatregelen 
Chemisch afval A c 3,07 Elektrische auto 
Aanleg van de Betuwelijn T c 3,10 Chemisch afval 
Vijfde baan op Schiphol G c 3,16 Vijfde baan op Schiphol 
Milieugevolgen van Kosovo-oorlog EC D 3,26 Drijfgassen in spuitbussen 
V erkeersremmende maatregelen T AIB 3,30 Duurzame ontwikkeling 
Geluidshinder door snelwegen G AIB 3,39 Ondergrondse aanleg spoorlijnen 
Drijfgassen in spuitbussen B AIB 3,39 Afvalverbrandingsinstallaties 
Afvalverbrandingsinstallaties A c 3,42 Binnenlandse vluchten 
Geluidsoverlast door vliegverkeer G AIB 3,48 Milieuvriendelijke verf 
Milieuvriendelijke verf A AIB 3,52 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 
Binnenlandse vluchten T c 3,59 Milieugevolgen van Kosovo-oorlog 
Wetgeving over geluidshinder G c 3,91 Wetgeving over geluidshinder 

Gemiddeld over alle onderwerpen 2,90 Gemiddeld over alle onderwerpen 

Verklaring van de letters in de kolommenG en B: 
Onderwerpgroepen (kolom G): 
A = Afval, B =Biosfeer, EC = Ecosystemen, EN = Energie, G = Geluid, T =Transport 
Belevingsniveaus (kolom B): 
AIB = de leerling en zijn of haar directe omgeving, C = nationaal, D = mondiaal 

G B 
B D 
A AIB 
B D 

EC D 
G AIB 

EN D 
EN c 
EN AIB 
T c 

EN D 
B c 

EC D 
EC AIB 
A D 

EC D 
G AIB 
G AIB 
T AIB 
T AIB 
A c 
G c 
B AIB 
B D 
T c 
A c 
T c 
A AIB 

EN AIB 
EC D 
G c 

2em 
2,46 
2,50 
2,52 
2,60 
2,63 
2,72 
2,74 
2,94 
2,95 
3,00 
3,02 
3,05 
3,05 
3,11 
3,12 
3,12 
3,13 
3,17 
3,18 
3,25 
3,32 
3,37 
3,44 
3,47 
3,61 
3,71 
3,77 
3,80 
3,94 
3,95 

3,15 
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Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat het niet in absolute zin zo is, dat een 
onderwerp dat hoger staat op de lijst ook significant beter scoort bij de leerlingen. Het 
uitvoeren van T -toetsen op deze gemiddelde scores heeft opgeleverd dat een onderwerp 
significant beter scoort dan een ander onderwerp uit dezelfde lijst indien het verschil tussen de 
twee gemiddelde scores ongeveer 0,15 of meer is. In verband met de latere beschouwing van 
de scores per onderwerpgroep en belevingsniveau zijn deze per onderwerp vermeld. 

De linkerhelft van tabel 4.2 kan vergeleken worden met de scores qua interesse in de 
proefenquête, zoals weergegeven in subparagraaf3.3.3. Uit deze vergelijking blijkt dat in 
grote lijn dezelfde onderwerpen interessant worden gevonden door de leerlingen in de 
proefenquête als door de leerlingen in de definitieve enquête. De onderwerpen die in tabel 4.2 
in de bovenste helft van de lijst staan, zijn ook de onderwerpen die in een analoge lijst over de 
proefenquête in de eerste helft voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
proefenquête een goed globaal beeld gegeven heeft van de werkelijke interesse van leerlingen. 

Vergelijking van de scores op interesse en de scores op kennis in tabel 4.2 laat zien dat in het 
totaalbeeld de scores op interesse lager zijn dan die op kennis, met andere woorden dat de 
leerlingen aangeven meer interesse dan kennis te hebben. De gemiddelde score over alle 
onderwerpen is voor interesse 2,90 en voor kennis 3,15; een T-toets ter vergelijking van deze 
gemiddelden laat zien dat dit verschil significant is (op 5%-niveau). Dit is een bevestiging van 
het vermoeden dat leerlingen voorzichtig zijn met het inschatten van hun kennis. Deze 
voorzichtige inschatting door de leerlingen vormt dus een mogelijke verklaring voor hun 
terughoudende opstelling ten aanzien van hun toekomstig gedrag, bijvoorbeeld op het gebied 
van energiebesparing, zoals besproken in subparagraaf 4.2.1. 

Voor veel onderwerpen blijkt het zo te zijn dat ze in de gesorteerde tabel 4.2 in kennis- en 
interesselijst ongeveer dezelfde positie innemen: onderwerpen die goed scoren qua interesse, 
scoren ook goed qua kennis en hetzelfde geldt voor onderwerpen die middelmatig of slecht 
scoren. Dit bevestigt de voorlopige conclusie dat leerlingen NME-onderwerpen waar ze veel 
van weten, meestal ook interessant vinden, zowel in positieve als in negatieve zin. Deze 
tendens gaat echter niet voor alle onderwerpen op. De twee uitzonderingscategorieën zullen 
hieronder worden toegelicht. 

In de eerste plaats zijn er onderwerpen waarvan de leerlingen aangeven dat ze er weinig 
interesse voor hebben, maar er wel veel van afweten. Ten aanzien van deze onderwerpen 
hebben leerlingen kennelijk een 'dat-weet-ik-nu-inmiddels-wel' -houding. Om te bepalen 
welke onderwerpen in deze categorie vallen, wordt als criterium gehanteerd dat bij een 
onderwerp de gemiddelde score op interesse groter is dan de gemiddelde score op kennis. Dit 
is een redelijk criterium, omdat uit het totaalbeeld is gebleken dat leerlingen op interesse 
gemiddeld 0,3 lager scoren dan hun kennis, een significant verschil. Ook moeten de 
onderwerpen ten opzichte van andere onderwerpen in de lijst slecht tot gemiddeld scoren in 
de linkerhelft van tabel 4.2 en gemiddeld tot goed scoren in de rechterhelft van tabel 4.2, 
omdat het anders kan gaan om onderwerpen die 'goed-goed' of 'slecht-slecht' scoren, 
waarvan de leerlingen dus ófwél vinden dat ze interessant zijn ófniet vinden dat ze er veel 
van weten. De onderwerpen die hieraan voldoen zijn: 'recycling', 'energieverbruik 
binnenshuis', fossiele brandstoffen', 'gehoorbeschadiging bij jongeren door walkmans en 
disco's' en 'aanleg van de Betuwelijn'. In dit rijtje valt op dat de eerste drie onderwerpen ook 
in de basisvorming reeds aandacht krijgen. Dit is een bevestiging van het resultaat van 
bewering 17: herhaling van deze onderwerpen op een hoger niveau vinden leerlingen niet 
meer interessant. 
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De tweede categorie onderwerpen zijn onderwerpen die interessant kunnen zijn voor het 
onderwijs in de Tweede-Fase: onderwerpen die leerlingen als interessant beoordelen, terwijl 
ze aangeven er niet veel van te weten. Als criterium om deze onderwerpen uit tabel 4.2 te 
selecteren, is gekozen voor onderwerpen waarbij de gemiddelde score op interesse meer dan 
0,5 lager is dan de gemiddelde score op kennis. Bovendien moeten de onderwerpen ten 
opzichte van andere onderwerpen goed tot gemiddeld scoren in de linkerhelft van tabel 4.2 en 
gemiddeld tot slecht in de rechterhelft van tabel 4.2, omdat het anders onderwerpen kunnen 
zijn die goed scoren op zowel interesse als kennis of onderwerpen die op beide aspecten 
slecht scoren. 
Twee onderwerpen vertonen een verschil tussen de score op interesse en die op kennis dat 
zelfs meer dan 1 is: 'elektrische auto' en 'radioactieve stoffen in ziekenhuizen '. Bovendien 
hebben deze twee onderwerpen veel fysische of fysisch-chemische aspecten, hetgeen ze 
interessant maakt voor de lessen natuur- en scheikunde. Andere onderwerpen die aan het 
gestelde criterium voldoen, zijn: 'ondergrondse aanleg spoorlijnen', 'duurzame 
ontwikkeling', 'kernafval' en 'tropische bosbranden '. Het is echter moeilijk om deze 
onderwerpen in natuurkundelessen te behandelen, met uitzondering van 'kernafval'. 

De hypothese dat leerlingen onderwerpen met politieke aspecten niet interessant vinden, kan 
ook met behulp van tabel 4.2 nader bekeken worden. Het blijkt dat de onderwerpen die in 
paragraaf 4.1 genoemd zijn als onderwerpen met politieke aspecten niet erg goed scoren in de 
interesselijst in tabel4.2 nemen ze de volgende plaatsen in de rangorde in: 
'ondergrondse aanleg spoorlijnen ' ge plaats 
'duurzame ontwikkeling' 14 
'aanleg van de Betuwelijn' 20 
'vijfde baan op Schiphol' 21 
'gevolgen van de oorlog in Kosovo voor het milieu ' 22 
'verkeersremmende maatregelen ' 23 
'geluidshinder door snelwegen ' 25 
'geluidsoverlast door vliegverkeer' 27 
'binnenlandse vluchten ' 29 
'wetgeving over geluidshinder' 30 

Deze onderwerpen scoren qua interesse slecht ten opzichte van onderwerpen zonder expliciete 
politieke aspecten. Dit versterkt het resultaat van bewering 15. 

De voorlopige conclusie uit bewering 17 dat leerlingen geen interesse hebben om 
onderwerpen uit de basisvorming op meer diepgaande wijze in de bovenbouw behandeld te 
krijgen, omdat ze daar reeds genoeg van weten, kan ook aan de hand van tabel4.2 verder 
bekeken worden. De in paragraaf 4.1 genoemde onderwerpen die mogelijk in de basisvorming 
reeds aandacht hebben gehad, nemen op de interesse- en kennislijst de volgende plaatsen in: 

'recycling' 
'fossiele brandstoffen ' 
'energieverbruik binnenshuis' 
'chemisch afval' 
'afvalverbrandingsinstallaties ' 
'drijfgassen in spuitbussen ' 
'milieuvriendelijke verf' 

Interesse 
11 e plaats 
18 
17 
19 
26 
25 
28 

Kennis 
2e plaats 
10 
8 
20 
25 
22 
27 
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Voor de eerste drie onderwerpen, gaat de stelling op, maar voor de laatste vier niet: die scoren 
weliswaar slecht qua interesse, maar ze scoren ook slecht qua kennis. Ogenschijnlijk zijn er 
dus ook onderwerpen uit de Basisvorming waarvan de leerlingen niet de indruk hebben er 
veel van te weten en is het afhankelijk van het onderwerp of leerlingen vinden dat ze 'wel 
genoeg ervan weten'. Dit verklaart mogelijk tevens de grote score van neutrale antwoorden 
bij bewering 17. 

Wanneer in tabel4.2 gekeken wordt naar de kolommen over onderwerpgroep en 
belevingsniveau, dan blijken geen clusteringen op te treden: de verschillende benoemde 
onderwerpgroepen en vastgestelde belevingsniveaus staan op het eerste gezicht door elkaar in 
de rangschikking. Toch lijkt het er bij nauwkeuriger kijken op dat sommige 
onderwerpgroepen en belevingsniveaus beter scoren dan andere. Ten aanzien van de 
onderwerpgroepen lijken 'geluid' en 'afval' slecht te scoren qua interesse en 'transport' 
slecht te scoren qua kennis. Bij de belevingsniveaus lijkt niveau D beter te scoren dan de 
andere twee niveaus, zowel qua interesse als qua kennis. Om deze ogenschijnlijke verschillen 
nauwkeuriger te bekijken is, net als bij de proefenquête, een analyse gemaakt per 
onderwerpgroep en per belevingsniveau. 

Analyse onderwerpgroepen 
De 30 onderwerpen uit de interesse- en kennislijst hebben elk betrekking op een van de zes 
geformuleerde onderwerp groepen. Elke onderwerpgroep bevat vijf onderwerpen uit de lijst. 
Om een beschouwing per onderwerpgroep te kunnen maken, zijn per leerling de scores op de 
vijf onderwerpen die behoren tot dezelfde onderwerpgroep gemiddeld. Deze gemiddelde 
score is de score van de leerling ten aanzien van de desbetreffende onderwerpgroep. Op deze 
wijze zijn de 30 interesse-items teruggebracht tot zes interessevariabelen, die elk betrekking 
hebben op een onderwerpgroep; hetzelfde geldt voor de kennis-items. 

Gemiddelden met betrekking tot interesse per onderwerpgroep 
In tabel 4.3 staan per onderwerpgroep de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
bovengenoemde interessevariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Opgemerkt wordt dat het gemiddelde in tabel 4.3 tweemaal 
een middeling betreft: de gemiddelde score over vijf samenhangende items (per leerling) 
wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

T 43 s b I b kk" ABEL • : coreta e met etre WK tot znteresse per on d erwerpKroep 
INTERESSE Score (in%) 

Pos. Neg. 
Onderwerpgroep 1 2 3 4 5 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Afval 6 28 32 25 9 3,05 0,64 
Biosfeer 9 36 31 18 6 2,74 0,63 
Ecosystemen 13 36 26 18 7 2,70 0,71 
Energie 12 39 28 16 5 2,64 0,60 
Geluid 6 19 26 32 17 3,36 0,71 
Transport 12 29 23 24 11 2,93 0,68 

Een beschouwing van deze tabelleert het volgende. Voor drie onderwerpgroepen is het 
percentage positiefbeoordelende scores (score 1 en 2- 'heel interessant' en 'interessant') 
45% of meer: 'biosfeer', 'ecosystemen' en 'energie' (respectievelijk 45%, 49% en 51 %); voor 
'transport' bedraagt dit percentage 41%, voor 'afval' 34%. De onderwerpgroep 'geluid' 
scoort slechts 25% positieve scores en 49% negatiefbeoordelende scores (score 4 en 5). De 
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gemiddelde scores geven hetzelfde beeld: 'biosfeer', 'ecosystemen ' en 'energie' hebben een 
gemiddelde score van (ongeveer) 2,75 oflager, 'geluid' heeft het hoogste gemiddelde: 3,36. 
Een vergelijking met dezelfde scores in de proefenquête laat zien dat de percentages positief 
beoordelende scores voor alle onderwerpgroepen in de definitieve enquête hoger zijn dan in 
de proefenquête en de gemiddelde scores lager liggen. De grote steekproef leerlingen geeft 
qua interesse dus een positievere respons dan de kleine steekproefvan de proefenquête. 

Om te toetsen of de geconstateerde verschillen tussen de gemiddelde scores significant zijn, is 
met behulp van SPSS een T -toets uitgevoerd op de gemiddelden per onderwerp groep. Bij de 
uitvoering van deze T -toets is gewerkt met een betrouwbaarheidinterval van 95%; gekeken is 
dus naar significantie op 5%-niveau, hetgeen betekent dat een T -waarde van 2 de grenswaarde 
is voor het al dan niet significant zijn van de verschillen in de gemiddelde scores. De T -toets 
is paarsgewijs uitgevoerd: steeds zijn de gemiddelde scores van twee onderwerpgroepen 
onderling bekeken. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T -waarden: 

De interesse voor geluid is kleiner dan die voor afval (T= 9,0) 
geluid biosfeer (T= 16,7) 
geluid ecosystemen (T= 16,3) 
geluid energie (T = 20,1) 
geluid transport (T = 14,5) 

afval biosfeer (T = 10,6) 
afval ecosystemen (T= 9,8) 
afval energie (T= 17,4) 
afval transport (T= 3,7) 

transport biosfeer (T = 5,7) 
transport ecosystemen (T = 6,1) 
transport energie (T= 10,1) 

biosfeer energie (T = 3,8) 

Uit de T -toets volgt dat de interesse van de leerlingen voor de onderwerpgroepen 'energie', 
'ecosystemen ' en 'biosfeer' significant groter is dan de interesse voor 'transport'. De interesse 
voor 'transport' is significant groter dan die voor 'afval' en de interesse voor 'afval' is 
significant groter dan die voor 'geluid'. 

Mogelijke oorzaken voor de geringe interesse zijn reeds vermeld bij de analyse van de 
afzonderlijke onderwerpen: veel onderwerpen in de onderwerpgroep geluid hebben een 
politiek karakter en in de onderwerpgroep 'afval' zit een aantal onderwerpen dat reeds in de 
basisvorming aandacht heeft gekregen. Toch lijkt de indeling in deze onderwerpgroepen niet 
in staat om de al dan niet aanwezige interesse van de leerlingen helemaal te verklaren, want 
uit de beschouwing van tabel 4.2 is gebleken dat onderwerpen van een slecht scorende 
onderwerpgroep toch best goed kunnen scoren en vice versa. Een voorbeeld hiervan is het 
goed scorende onderwerp 'elektrische auto' uit de relatief slecht scorende onderwerpgroep 
'transport'. In het vervolg van deze paragraafwordt een factoranalyse uitgevoerd, die 
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mogelijk leidt tot een betere verklaring van de interesse van de leerlingen voor bepaalde 
onderwerpen. 

Correlaties met betrekking tot interesse tussen de onderwemgroepen onderling 
Met behulp van SPSS zijn de onderlinge correlatiecoëfficiënten bepaald tussen de scores op 
de zes interessevariabelen. Hierbij is gekozen voor de Pearson-correlatiecoëfficiënt r. De 
resultaten staan in tabel 4.4. 

TABEL 4.4: Correlatiecoëfficiënten r tussen de onderwerpgroepen onderling qua interesse. 
I 5 Aangegeven is of de correlatiecoëfficiënt si~nificant is op 1 %-niveau () oLop 5%-niveau tJ. 

Correlatiecoëfficiënt r A B EC EN G T 
Afval (A) -

Biosfeer (B) 0 53 1 -
' 

Ecosystemen (EC) 0 381 0 53 1 -' ' 
Ener~ie (EN) 0 661 0 51 1 0 31 1 -' ' ' 

Geluid (G) 0401 0 31 1 0261 0 32 1 -' ' ' ' 
Transport (T) 0491 0401 0,31 1 0 52 1 0 59 1 -' ' ' ' 

Alle correlatiecoëfficiënten tussen de gemiddelde scores per onderwerpgroep zijn significant 
op 1 %-niveau. Bovendien zijn alle coëfficiënten positief. Dit betekent dat leerlingen die 
interesse in 'afval' hebben ook interesse in 'biosfeer' hebben, in positieve en negatieve zin. In 
andere bewoordingen geformuleerd komt het erop neer dat leerlingen de lijst individueel 
consequent invullen: of ze hebben voor natuur en milieu wél interesse of niet, ongeacht het 
feit welke onderwerpgroep het betreft. Ook dit duidt erop dat er mogelijk een betere verdeling 
van de onderwerpen in een aantal groepen mogelijk is om onderscheid te maken tussen 
onderwerpen waar leerlingen wel en onderwerpen waar leerlingen geen interesse in hebben. 
Bij de factoranalyse komt dit ter sprake. 

Gemiddelden met betrekking tot kennis per onderwerpgroep 
In tabel4.5 staan per onderwerpgroep de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
de eerdergenoemde kennisvariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Wederom geldt dat de gemiddelde score door een 
tweevoudige middeling tot stand gekomen is: de gemiddelde score over vijf samenhangende 
items (per leerling) wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

T 4 5 S t b I tb t kk" t t k ABEL • : core a e me ere m~ o ennzs per on de rwerp~roep 
KENNIS Score (in%) 

Pos. Neg. 
Onderwerpgroep 1 2 3 4 5 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Afval 2 22 37 30 10 3,25 0,51 
Biosfeer 3 33 36 21 7 2,96 0,54 
Ecosystemen 3 25 37 25 10 3,16 0,57 
Energie 3 30 34 26 7 3,04 0,57 
Geluid 2 22 36 28 11 3,23 0,58 
Transport 3 20 35 32 11 3,29 0,62 

Vergelijking van tabel 4.5 met de overeenkomstige tabel aangaande interesse (tabel 4.3) laat 
duidelijk zien dat de leerlingen hun kennis voorzichtiger inschatten dan hun interesse. Voor 
alle onderwerpgroepen in tabel 4.5 geldt dat maximaal 36% van de scores een positief oordeel 
inhoudt (score 1 of2- 'heel veel' of 'veel' kennis). Verder valt op dat de spreiding in de 
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antwoorden kleiner is: de standaarddeviaties van de gemiddelde scores zijn kleiner en de 
percentages op 'neutraal' (score 3) zijn groter dan in tabel4.3. Kennelijk durven de leerlingen 
met betrekking tot hun kennis geen 'extreme' uitspraken te doen. Het vermoeden dat de 
leerlingen hun kennis lager inschatten dan hun interesse wordt nog versterkt door het feit dat 
de gemiddelde scores hoger liggen dan in het geval van de interesse (met uitzondering van de 
onderwerpsgroep 'geluid). 

Vergelijking met dezelfde scores op de proefenquête toont aan dat de leerlingen bij de 
definitieve enquête een positiever beeld geven over hun kennis dan de leerlingen uit de kleine 
steekproefvan de proefenquête: de gemiddelde scores zijn in de definitieve enquête lager en 
de percentages positieve scores groter dan in de proefenquête. Ditzelfde beeld is ook al 
geconstateerd ten aanzien van de interesse. Geconcludeerd kan worden dat leerlingen een 
positiever beeld van natuur en milieu hebben dan de proefenquête heeft doen vermoeden, 
zowel qua interesse als qua kennis. 

Een verdere vergelijking tussen de scores op interesse en kennis per onderwerpgroep laat zien 
dat de gemiddelde scores in tabel4.5 dichter bij elkaar liggen dan in tabel4.3. Het verschil 
tussen het laagste en het hoogste gemiddelde qua kennis bedraagt 0,33, terwijl bij interesse 
dat verschil 0, 72 is. Het is interessant na te gaan of dit gevolgen heeft voor de significantie 
van de verschillen tussen de onderwerpgroepen qua kennis. Hiertoe is een T -toets uitgevoerd 
met een 5%-significantieniveau: de kritischeT-waarde is 2. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T-waarden: 

De kennis van afval is kleiner dan die van biosfeer (T = 11,5) 
afval ecosystemen (T = 3,2) 
afval energie (T= 8,4) 

transport biosfeer (T= 11,0) 
transport ecosystemen (T = 4,7) 
transport energie (T= 8,6) 
transport geluid (T= 3,0) 

geluid biosfeer (T= 9,5) 
geluid ecosystemen (T= 2,6) 
geluid energie (T= 6,2) 

ecosystemen biosfeer (T= 7,2) 
ecosystemen energie (T = 3,9) 

energie biosfeer (T = 3,5) 

Uit de T -toets blijkt dat de kennis van 'biosfeer' significant groter is dan die van 'energie'. 
Van 'energie' weten de leerlingen significant meer dan van 'ecosystemen ' en hun kennis van 
'ecosystemen ' schatten ze hoger in dan die van de onderwerpgroepen 'geluid', 'afval' en 
'transport'. In vergelijking met de proefenquête heeft de definitieve enquête veel significante 
verschillen in kennis opgeleverd. Met name de schaalvergroting is hiervan de oorzaak. 
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Correlaties met betrekking tot kennis tussen de onderwerpgroepen onderling 
Met behulp van SPSS zijn de onderlinge Pearson-correlatiecoëfficiënten r bepaald tussen de 
scores op de zes kennisvariabelen. De resultaten staan in tabel 4.6. 

TABEL 4.6: Correlatiecoëfficiënten r tussen de onderwerpgroepen onderling qua kennis. Aangegeven 
I 5 is of de correlatiecoëfficiënt si nificant is op 1%-niveau () of op 5ro-niveau J 

Correlatiecoëfficiënt r A B EC EN G T 
Afval (A) -

Biosfeer (B) 0 51 1 -
' 

Ecosystemen (EC) 046 1 045 1 -
' ' 

Energie (EN) 0 591 0,53 1 0421 -
' ' 

Geluid (G) o 501 0441 0 541 044 1 -' ' ' ' 
Transport (T} 047 1 

' 
0401 

' 
043 1 0,461 0 65 1 -' ' 

Uit tabel 4.6 blijkt dat de correlatiecoëfficiënten van de gemiddelde scores op kennis tussen 
de zes onderwerpgroepen onderling in alle gevallen significant zijn op 1 %-niveau. Dit 
betekent dat leerlingen die menen kennis te hebben over afval-onderwerpen, ook menen 
kennis te hebben over biosfeer-onderwerpen etc., zowel in positieve als negatieve zin. Dit 
bevestigt het consequente invullen door de leerlingen afzonderlijk: ze geven aan óf kennis te 
hebben van natuur en milieu óf deze niet te hebben, onafhankelijk van de onderwerpgroep. 
Vergeleken met dezelfde correlatiecoëfficiënten uit de proefenquête zijn de 
correlatiecoëfficiënten in tabel 4.6 kleiner dan in de proefenquête, hetgeen voornamelijk 
verklaard wordt door de schaalvergroting van de steekproef. 

Correlaties tussen interesse voor en kennis van de onderwerpgroepen 
Behalve verbanden tussen interesse tussen de onderwerpgroepen onderling en verbanden 
tussen de kennis van de onderwerpgroepen onderling zijn ook de correlaties tussen de scores 
op interesse en de scores op kennis bepaald, per onderwerpgroep. In tabel4.7 staan de 
Pearson-correlatiecoëfficiënten r, zoals die bepaald zijn tussen de scores op de zes 
interessevariabelen en de zes kennisvariabelen. 

TABEL 4.7: Correlatiecoëfficiënten r tussen de interesse voor en de kennis van de onderwerpgroepen. 
I 5 Aanf?ef?even is of de correlatiecoëfficiënt sif?ni.ficant is op 1%-niveau () of op 5%-niveau (). 

Correlatiecoëfficiënt r Interesse 
A B EC EN G T 

Kennis Afval (A) 0,441 0 201 

' 
0 1i 
' 

0,3i 02i 
' 

0 261 

' 
Biosfeer (B) 0 23 1 

' 
0,451 0 221 

' 
0 331 

' 
01i 
' 

0 261 

' 
Ecosystemen (EC) 0 18 1 

' 
0221 

' 
0,491 0 221 

' 
0 1i 
' 

0 21 1 

' 
Energie (EN) 0 28 1 

' 
0 25 1 

' 
0 11' 
' 

0,49 1 0 141 

' 
02i 
' 

Geluid (G) 0 22 1 

' 
0 161 

' 
0 241 

' 
023 1 

' 
0,501 0 41 1 

' 
Transport (T) 0 23 1 

' 
0 141 

' 
0 10' 
' 

0 28 1 

' 
0 39 1 

' 
0,53 1 

Uit tabel 4. 7 valt af te lezen dat de correlatiecoëfficiënten in alle gevallen significant zijn: 
twee op 5%-niveau en de overige op 1 %-niveau. Dit betekent dat interesse voor de ene 
onderwerpgroep kennis van de andere onderwerpgroep impliceert, hetgeen een bevestiging is 
voor het consequent invullen door de leerlingen: leerlingen geven individueel aan óf interesse 
voor en kennis van NME-onderwerpen te hebben, óf niet. 
Wat verder opvalt aan tabel4.7 is dat de correlatiecoëfficiënt voor alle onderwerpen het 
grootst is als de interesse voor een bepaalde onderwerpgroep wordt vergeleken met kennis 
van diezelfde onderwerpgroep. Deze correlatiecoëfficiënten zijn in de tabel vet weergegeven. 
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Kennelijk valt dus te zeggen dat interesse en kennis van een bepaald onderwerp sterker 
gecorreleerd zijn dan die van twee verschillende onderwerpen. 

Tot slot valt ten aanzien van de onderwerpgroepen te constateren dat alle vermoedens en 
voorlopige conclusies uit de proefenquête bevestigd worden. Door middel van factoranalyse 
zal geprobeerd worden tot een betere indeling van de onderwerpen te komen om de 
verschillen in interesse en kennis van de leerlingen te verklaren. 

Analyse belevingsniveaus 
Bij elk van de 30 onderwerpen uit de interesse- en kennislijst is een van de belevingsniveaus 
AIB (de leerling zelf en zijn of haar directe omgeving), C (nationaal) ofD (mondiaal) uit het 
ontwikkelde model gekoppeld, zoals beschreven in paragraaf 4.1. Om een beschouwing per 
belevingsniveau te kunnen maken, zijn per leerling de scores op de items die behoren tot 
hetzelfde belevingsniveau gemiddeld. Deze gemiddelde score is de score van de leerling ten 
aanzien van het desbetreffende belevingsniveau. Op deze wijze zijn de 30 interesse-items 
teruggebracht tot drie interessevariabelen, die elk betrekking hebben op een belevingsniveau; 
hetzelfde geldt voor de kennis-items. 

Gemiddelden per belevingsniveau en correlaties tussen de belevingsniveaus onderling met 
betrekking tot interesse 
In tabel4.8 staan per belevingsniveau de scoreverdeling in procent, de gemiddelde score van 
bovengenoemde interessevariabelen over alle leerlingen en de standaarddeviatie van deze 
gemiddelde score weergegeven. Het verdient aandacht op te merken dat het gemiddelde in 
tabel 4.8 tweemaal een middeling betreft: de gemiddelde score over negen, tien of elf 
samenhangende items (per leerling) wordt gemiddeld over alle leerlingen. 

T 48 s ABEL • : coreta 
INTERESSE 

Belevingsniveau 
NB 
c 
D 

b I b kk" b /evingsmveau e met etre zngtot znteresseper e 
Score (in%) 
Pos. Neg. 
1 2 3 4 5 Gemiddelde 
8 28 29 25 10 3,02 
8 27 26 27 12 3,10 
13 39 28 15 5 2,61 

Standaarddeviatie 
0,54 
0,58 
0,56 

De procentuele scoreverdelingen en de gemiddelden in tabel4.8 lijken erop te wijzen dat de 
interesse van de leerlingen het grootst is voor onderwerpen van het mondiale belevingsniveau 
D. Om te toetsen of de geconstateerde verschillen tussen deze gemiddelden significant zijn, is 
een T -toets uitgevoerd op de gemiddelde scores per belevingsniveau. Gekeken is weer naar 
significantie op 5%-niveau: de grenswaarde voor het al dan niet significant zijn van de 
verschillen in de gemiddelde scores is T = 2. 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T -waarden: 

De interesse voor C is kleiner dan die voor AIB (T = 3,4) 
C D ~=~~ 
AIB D (T= 17,6) 

De interesse voor onderwerpen van belevingsniveau D blijkt inderdaad significant 
(5%-niveau) groter dan die voor onderwerpen van niveau AIB en C. De interesse voor niveau 
AIB is op 5%-niveau significant groter dan die voor C. Dit resultaat komt overeen met de 
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conclusies van de proefenquête: de conclusie luidt dat het opgestelde model, dat uitgaat van 
het principe dat leerlingen van 15, 16 jaar minder geïnteresseerd zijn in een onderwerp 
naarmate het verder van hen afstaat, niet van toepassing is. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat het grote aantal politieke onderwerpen in onderwerp C wellicht negatieve 
invloed op de interesse voor dit belevingsniveau heeft. 

Om te bepalen of er qua interesse significante correlaties bestaan tussen de scores op de 
verschillende belevingsniveaus, zijn met behulp van SPSS de onderlinge Pearson
correlatiecoëfficiënten r bepaald tussen deze scores. De resultaten hiervan staan in tabel 4.9. 

TABEL 4.9: Correlatiecoëfficiënten r tussen de belevingsniveaus onderling qua interesse. Aangegeven 
is of de correlatiecoëffic 1 5

). iënt significant is op 1%-niveau (')of op 5%-niveau ( 
Correlatiecoëfficiënten r m.b.t. interesse 

AIB c D 
AIB -
c 0 63 1 -' 
D 0 591 0 601 -' ' 

De interesses blijken in hoge mate significant gecorreleerd te zijn: de correlatiecoëfficiënten 
tussen de verschillende belevingsniveaus liggen tussen 0,59 en 0,63. De conclusie die op basis 
hiervan getrokken kan worden, leidt tot hetzelfde beeld als bij de onderwerpgroepsanalyse: 
leerlingen vullen afzonderlijk consequent in wél of géén interesse te hebben, ongeacht het 
belevingsniveau. Wel kan de kanttekening geplaatst worden dat de berekening van deze 
correlatiecoëfficiënten heeft plaatsgevonden op basis van scores die een middeling zijn van 9, 
10 of 11 itemscores, hetgeen de grootte van de correlatiecoëfficiënten positiefbeïnvloedt 

Gemiddelden per belevingsniveau en correlaties tussen de belevingsniveaus onderling met 
betrekking tot kennis 
Ten aanzien van kennis per belevingsniveau zijn dezelfde scores, gemiddelden, 
standaarddeviaties en correlatiecoëfficiënten bepaald als bij de beschouwing van de interesse 
per belevingsniveau. Op analoge wijze staan hieronder de resultaten weergegeven in tabel 
4.10 en 4.11 en staat ook het resultaat van de T -toets op de gemiddelde scores vermeld. 

T 410 s b l b kk' ABEL • : coreta e met etre mgtot 
KENNIS Score (in%) 

Pos. 
Belevingsniveau 1 2 3 
AIB 3 25 37 
c 2 19 34 
D 3 32 36 

k b le · vmgsnzveau ennzs per e 

Neg. 
4 5 Gemiddelde 
27 9 3,15 
33 12 3,34 
21 7 3,00 

Standaarddeviatie 
0,45 
0,52 
0,48 

Uit de T-toets blijken de volgende significante (5%) verschillen tussen de gemiddelden; 
tussen haakjes staan de bijbehorende T-waarden: 

De kennis van c 
c 
A/B 

is kleiner dan die van AIB 
D 
D 

(T = 10,2) 
(T= 18,0) 
(T = 8,4) 
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TABEL 4.11: Correlatiecoëfficiënten r tussen de belevingsniveaus onderling qua kennis. Aangegeven 
is of de correlatiecoëffic 1 

). iënt sif!ni.fjcant is op 1 %-niveau tJ of op 59/a-niveau (5 

Correlatiecoëfficiënten r m.b.t. kennis 
AIB c D 

A/B -
c 0 691 -

' 
D 0 66 1 0,69 1 -' 

De correlatiecoëfficiënten met betrekking tot kennis tussen de belevingsniveaus zijn groot: 
tussen 0,66 en 0,69. Dit is wederom een aanwijzing dat leerlingen individueel de lijst 
consequent invullen, onafhankelijk van het belevingsniveau. 

De belangrijkste conclusie ten aanzien van de analyse van de belevingsniveau is dat het 
opgestelde model in het uitgevoerde onderzoek niet juist is gebleken: het is niet zo dat 
leerlingen de meeste interesse hebben in de onderwerpen die het dichtst bij hen staan, in dit 
onderzoek gerepresenteerd door het belevingsniveau A/B. De onderwerpen die zijn ingedeeld 
bij belevingsniveau D blijken de meeste interesse te hebben van de leerlingen. Om te bepalen 
welke aspecten in de onderwerpen uit de interesse- en kennislijst doorslaggevend zijn om een 
onderwerp voor leerlingen interessant te maken, wordt onderzocht door middel van 
factoranalyse, die hieronder beschreven wordt. 

Factoranalyse 
In het voorgaande is gebleken dat het model met belevingsniveaus niet voldoet als antwoord 
op de vraag wat voor leerlingen bepalend is om een onderwerp interessant te maken. Ook de 
huidige indeling in zes onderwerpgroepen lijkt niet helemaal juist: er zijn onderwerpen die 
door leerlingen interessant worden gevonden, terwijl de bijbehorende onderwerpgroep 
gemiddeld slecht scoort in vergelijking met de andere onderwerpgroepen en andersom. De 
indeling in onderwerpgroepen verklaart de verschillen wel ten dele, maar ogenschijnlijk is een 
betere verdeling van de onderwerpen mogelijk, die de variabelen zo groepeert dat het 
onderscheid tussen de gemaakte groepen groter is dan bij de van tevoren vastgestelde 
onderwerp groepen. 

Om deze groepen te maken kan gebruik worden gemaakt van factoranalyse. Zoals beschreven 
in paragraaf 1.4, wordt bij factoranalyse een matrix van variabelen gecomprimeerd tot een 
kleinere matrix met waarden van hypothetische variabelen zonder dat relevante informatie 
verloren gaat. Het doel bij deze compressie is het behouden van een maximale variantie. 
Hiertoe wordt elke variabele geschreven als een lineaire combinatie van de hypothetische 
variabelen, die de factoren genoemd worden. 

Met behulp van SPSS zijn twee factoranalyses uitgevoerd. De eerste is uitgevoerd op de items 
20 t/m 49, de 30 interesse-items van het tweede deel van de enquête, de tweede op de items 
50 t/m 79, de 30 kennis-items. De resultaten staan hieronder. 

De factoranalyse is uitgevoerd met een minimale eigenwaarde van 1 en met behulp van 
varimax rotatie. Beide begrippen worden kort toegelicht. Uitgebreidere toelichting is te 
vinden in [16, 32]. 

Bij het zoeken naar de maximale variantie komt SPSS met 30 nieuwe factoren in plaats van 
de oorspronkelijke 30 variabelen. Elk van deze factoren verklaart een bepaald percentage van 
de totale variantie. De eigenwaarde À van een factor komt overeen met het percentage van de 
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totale variantie dat deze factor verklaart. Alleen de factoren waarbij deze eigenwaarde groter 
dan 1 is, leveren een grotere bijdrage aan de totale variantie dan de individuele variabelen. 
SPSS kiest slechts die factoren waarvoor de eigenwaarde groter dan 1 is. In het geval van 30 
items worden dus alleen de factoren meegenomen die meer dan 1130 (= 3,3%) van de totale 
variantie verklaren. Op deze wijze verklaren p factoren een groot deel van de totale variantie 
van m variabelen (p < m). 

De factormatrix kan vervolgens nog bewerkt worden. Er is hier gekozen voor de varimax
rotatieprocedure. Het doel van de varimaxmethode is de ladingen voor elke factor zo te 
veranderen dat de factor op een klein aantal variabelen zo groot mogelijke ladingen heeft. Dit 
gebeurt door een orthogonale transformatie, waarop hier niet wordt ingegaan. In praktijk 
betekent dit dat in de geroteerde factormatrix bij elke factor een beperkt aantal van de 
oorspronkelijke variabelen een grote factorlading heeft. Deze groepen variabelen hebben 
kennelijk dezelfde 'oorzaak'. Door de variabelen die op dezelfde factor een grote lading 
scoren te interpreteren, kan een verklaring gegeven worden van het patroon dat de leerlingen 
vertoond hebben bij het invullen van de lijsten. 

In tabel4.12 zijn kort enige resultaten van de twee factoranalyses weergegeven. In de tabel 
staan achtereenvolgens welke analyse het betreft, het aantal variabelen (m), het aantal factoren 
met eigenwaarde groter dan 1 (p ), het percentage van de variantie dat verklaard wordt door de 
eerste factor (voor rotatie) (%1), het percentage dat verklaard wordt doordep factoren samen 
(%p) en de bijbehorende itemnummers. 

T ABEL 412 ~ t I 0 t . : ac oranmyse van m eresse- en k 0 ot enms-z ems 
Analyse van m p %1 %p variabelen 
interesse-items 30 7 22 53 20 t/m 49 
kennis-items 30 7 23 50 50 t/m 79 

In beide gevallen blijkt dat de variantie van de 30 items voor het grootste deel verklaard 
kunnen worden door 7 factoren. In het geval van de interesse-items verklaart dit 53% van de 
totale variantie, bij de kennis-items 50%. 

Factoranalyse interesse-items (itemnummer 20 t/m 49) 
De uitgevoerde factoranalyse op de items 20 t/m 49 levert een reductie op van de 30 
variabelen naar 7 factoren, die tezamen 53% van de variantie bepalen, zoals weergegeven in 
tabel4.12. Na de varimax-rotatieprocedure levert dit de rotatiematrix op die weergegeven is 
in appendix B4. Hieruit volgen voor de interesse-items de volgende groepen van variabelen: 

Factor 1 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'gat in de ozonlaag', 'uitsterven van dieren ', 'stijging zeespiegel Noordzee', 'tropische 
bosbranden ', 'olierampen ', 'broeikaseffect' en 'overstromingen van de Maas'. 

Factor 2 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'recycling', 'milieuvriendelijke verf', 'energieverbruik binnenshuis', 'drijfgassen in 
spuitbussen ', 'duurzame ontwikkeling' en 'verkeersremmende maatregelen '. 
De laatstgenoemde heeft voor factor 3 een bijna net zo grote factorlading: deze variabele 
wordt dus door factor 3 bijna net zo goed verklaard als door factor 2. 
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Factor 3 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'geluidshinder door snelwegen ', 'geluidsoverlast door vliegverkeer', 'wetgeving over 
geluidshinder', 'binnenlandse vluchten ', 'aanleg van de Betuwelijn ' en 'gehoorbeschadiging 
bij jongeren door walkmans en disco's'. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat 'aanleg van de Betuwelijn ' een bijna net zo grote 
factorlading heeft voor factor 5 en 'gehoorbeschadiging ... ' bijna net zo veel verklaard wordt 
door factor 7. 

Factor 4 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'kernenergie', 'kernafval' en 'chemisch afval'. 
Voor 'chemisch afval' geldt dat factor 2 deze variabele bijna net zo goed verklaart. 

Factor 5 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'elektrische auto', 'ondergrondse aanleg spoorlijnen ' en 'alternatieve energiebronnen ·. Voor 
laatstgenoemde geldt dat factor 2 deze variabele ook voor een groot deel verklaart. 

Factor 6 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'vijfde baan op Schiphol', 'afvalverbrandingsinstallaties' en 'fossiele brandstoffen '. 

Factor 7 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ' en 'gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu'. 

Beschouwing van deze factoren heeft geleid tot de volgende interpretatie: 
De onderwerpen in factor 1 kunnen worden gekarakteriseerd door de omschrijving 'grote 
gevolgen voor het milieu'. De onderwerpen van factor 2 kunnen worden beschreven als 
'mogelijke bijdragen van de individuele mens aan een beter milieu'. De derde factor heeft 
'onderwerpen met politieke aspecten' als gemeenschappelijke term in de onderwerpen. Factor 
4 omvat onderwerpen die omschreven kunnen worden als 'bedreigende I gevaarlijke aspecten 
voor de volksgezondheid'. De onderwerpen van de vijfde factor zijn 'grootschalige 
alternatieven voor een beter milieu'. Voor de zesde en zevende factor is het moeilijk aan te 
geven wat hierin de gezamenlijke factor is. In feite zijn dit 'rest'factoren, waarin de 
onderwerpen die niet in de eerste vijf factoren thuishoorden terecht zijn gekomen. De 
eigenwaarde van deze twee factoren is (voor rotatie) dan ook niet veel meer dan 1: 1,09 resp. 
1 ,04. In de verdere beschouwing zullen deze twee factoren dan ook niet worden meegenomen. 

Gebruik makend van deze omschrijvingen van de verschillende factoren, zijn de variabelen 
die door twee factoren bijna op gelijke wijze verklaard worden, ook te interpreteren: 
'Verkeersremmende maatregelen' wordt door leerlingen kennelijk op twee manieren worden 
opgevat: als manier om individuele mensen bij te laten dragen aan een schoner milieu en als 
politieke maatregel om het milieugedrag van mensen te beïnvloeden. 
'Aanleg van de Betuwelijn 'wordt door leerlingen kennelijk beschouwd als een politiek 
onderwerp, maar ook als een grootschalig alternatief voor een beter milieu, waarschijnlijk 
omdat het milieuonvriendelijke wegvervoer er deels door vervangen kan worden. 
'Chemisch afval' heeft voor leerlingen kennelijk niet alleen gevaarlijke aspecten met 
betrekking tot gezondheid, maar wordt ook gezien als een mogelijke bijdrage van de 
individuele mens aan een beter milieu: door dit afval te scheiden van het overig afval. 
'Alternatieve energiebronnen 'wordt door leerlingen kennelijk niet alleen beschouwd als een 
grootschalig alternatief voor een beter milieu, maar past naar hun mening ook in de categorie 
van individuele bijdragen van de mens, waarschijnlijk omdat mensen individueel kunnen 
kiezen voor het gebruik van bijvoorbeeld 'groene stroom'. 
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'Gehoorbeschadiging bij jongeren door walkmans en disco's' wordt door leerlingen kennelijk 
als een onderwerp met politieke aspecten beschouwd (enigszins merkwaardig), maar hoort 
ook thuis bij de 'rest'factor 7. 

Wanneer voor elk van de vijffactoren de gemiddelde score over de bijbehorende variabelen 
wordt berekend en deze gemiddelden onderling worden vergeleken door middel van een 
T -toets met een 5%-significantieniveau, levert dit de resultaten op die staan weergegeven in 
tabel4.13. 

TABEL 4.13: Vergelijking van de gemiddelde scores van de factoren bij de analyse van de interesse
items 

Significant grotere interesse dan: 
Factor Omschrijving gem cr 1 2 3 4 

1 Grote gevolgen voor milieu 2,55 0,65 x 16 22 3,0 
2 Individuele milieubijdragen mens 3,10 0,66 - x 8,8 -
3 Politieke aspecten 3,40 0,70 - - x -
4 Gevaarlijke aspecten vr.gezondheid 2,67 0,80 - 11 17 x 
5 Grootschalige alternatieven 2,29 0,77 6,5 23 26 10 

In deze tabel staat per factor achtereenvolgens gegeven: de omschrijving, de gemiddelde 
score, de standaarddeviatie CJ"Van de gemiddelde score en de matrix met de vergelijking van 
de gemiddelde score met de gemiddelde score op de andere factoren. In deze matrix staat een 
streepje vermeld indien de gemiddelde score van de in de rij beschouwde factor niet 
significant groter is dan het gemiddelde van de factor in de kolom. Indien het gemiddelde van 
de factor in de rij wel significant groter is dan de in de kolom vermelde factor, staat de 
bijbehorendeT-waarde vermeld (5%-niveau, T> 2). 

Beschouwing van tabel 4.13 blijkt dat alle verschillen in gemiddelde score tussen twee 
factoren significant zijn op 5%-niveau. Dit betekent dat de factorindeling een beter 
onderscheid maakt dan de indeling in onderwerpgroepen, waarbij niet alle verschillen tussen 
de gemiddelde scores op 5%-niveau significant zijn. Deze indeling naar factoren blijkt 
derhalve een beter beeld te geven van de oorzaken van de interesse van de leerlingen dan de 
indeling in onderwerpgroepen. 

Uit de factoranalyse op de items 20 t/m 49 kan geconcludeerd worden dat de interesse van de 
leerlingen bepaald wordt door een vijftal factoren. Hieronder worden deze gegeven in 
volgorde van grote interesse naar kleine interesse: 

Grootschalige alternatieven voor een beter milieu 
Grote gevolgen voor het milieu 
Activiteiten met gevaarlijke aspecten voor de volksgezondheid 
Mogelijke bijdragen van de individuele mens aan een beter milieu 
Onderwerpen met politieke aspecten 

Dit resultaat bevestigt de hypothese dat onderwerpen met politieke aspecten in geringe mate 
de interesse hebben van de leerlingen. Bovendien blijkt het zo te zijn, dat leerlingen 
onderwerpen die grote gevolgen hebben en zich afspelen op een grote schaal interessant 
vinden: dit komt overeen met het feit dat belevingsniveau D (mondiaal) het beste scoorde in 
de belevingsniveau-analyse. Het model zoals opgesteld in paragraaf 1.2 blijkt derhalve voor 
verbetering vatbaar te zijn. 

5 
-
-
-
-
x 
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Factoranalyse kennis-items (itemnummer 50 t/m 79) 
De uitgevoerde factoranalyse op de items 50 t/m 79 levert een reductie op van de 30 
variabelen naar 7 factoren, die tezamen 50% van de variantie bepalen, zoals weergegeven in 
tabel4.12. Na de varimax-rotatieprocedure levert dit de rotatiematrix op die weergegeven is 
in appendix B4. Hieruit volgen voor de kennis-items de volgende groepen van variabelen: 

Factor 1 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'binnenlandse vluchten ', 'geluidsoverlast door vliegverkeer', 'ondergrondse aanleg 
spoorlijnen ', 'vijfde baan op Schiphol', 'aanleg van de Betuwelijn ', 'wetgeving over 
geluidshinder' en 'verkeersremmende maatregelen '. 
De onderwerpen in deze factor kunnen algemeen worden omschreven als 'onderwerpen met 
politieke aspecten ' en het zijn onderwerpen waar de leerlingen weinig van afweten, zoals ook 
blijkt uit tabel 4.14. 

Factor 2 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'kernenergie', 'kernafval' en 'gehoorbeschadiging bij jongeren door walkmans en disco's'. 
Deze onderwerpen kunnen worden omschreven als 'bedreigende aspecten voor de 
volksgezondheid'. Voor deze factor geldt dat de genoemde onderwerpen in de Basisvorming 
voorkomen. De gemiddelde score van de onderwerpen uit deze twee factoren is laag: 
leerlingen geven aan er veel van te weten, zoals blijkt uit tabel 4.14. 

Factor 3 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'broeikaseffect', 'gat in de ozonlaag', 'stijging zeespiegel Noordzee', 'olierampen ' en 
'recycling'. 
Deze onderwerpen kunnen worden beschreven als 'grote gevolgen voor het milieu'. Deze 
zelfde omschrijving geldt ook voor factor 4. Dat deze onderwerpen met grote milieugevolgen 
gesplitst zijn over twee factoren, heeft te maken met het feit dat de onderwerpen van factor 3, 
evenals die van factor 2, in de Basisvorming aan de orde komen en dientengevolge goed 
scoren qua kennis bij de leerlingen, terwijl de onderwerpen van factor 4 in de Basisvorming 
geen aandacht krijgen en daardoor minder goed scoren qua kennis van de leerlingen. 

Factor 4 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'uitsterven van dieren', 'geluidshinder door snelwegen', 'tropische bosbranden', 
'milieuvriendelijke verf' en 'overstromingen van de Maas'. 
De onderwerpen in deze factor kunnen worden beschreven als 'grote gevolgen voor het 
milieu', met de kanttekening dat het onderwerpen betreft die geen aandacht krijgen in de 
Basisvorming, zoals vermeld bij factor 3. 'milieuvriendelijke verf' hoort volgens deze indeling 
ogenschijnlijk niet thuis bij factor 4. 

Factor 5 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu', 'afvalverbrandingsinstallaties' en 
'radioactieve stoffen in ziekenhuizen '. 
Van deze onderwerpen geven de leerlingen aan (zie tabel4.14) dat ze er heel weinig tot niets 
van weten. Ze kunnen worden omschreven als 'gevolgen voor het milieu op lokaal niveau'. 

Factor 6 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'alternatieve energiebronnen ', 'elektrische auto', 'duurzame ontwikkeling' en 'fossiele 
brandstoffen '. De onderwerpen van deze factor kunnen omschreven worden als 'enigszins te 
maken hebbend met (de technologie van) duurzame ontwikkeling'. 
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Factor 7 verklaart voor het grootste deel de variabelen: 
'energieverbruik binnenshuis', 'drijfgassen in spuitbussen ' en 'chemisch afval'. Deze factor 
heeft een eigenwaarde die maar net groter dan 1 is (1,03) en vormt eigenlijk de restfactor. 
Desalniettemin zijn de onderwerpen in deze factor te beschrijven als 'milieumaatregelen op 
individueel niveau '. 

TABEL 4.14: Vergelijking van de gemiddelde scores 
van delactoren bij de analyse van de kennis-items 

Factor Omschrijving gem cr 
1 Politieke aspecten 3,38 0,61 
2 Bedreigende aspecten voor volksgezondheid 2,82 0,70 
3 Grote gevolgen voor milieu, Basisvorming 2,72 0,50 
4 Grote gevolgen voor milieu, g_een Basisvorming 3,11 0,56 
5 Milieugevolgen op lokaal niveau 3,79 0,67 
6 (Technologie van) duurzame ontwikkeling 3,10 0,67 
7 Milieumaatregelen op individueel niveau 3,19 0,64 

De in tabel 4.14 weergegeven scores blijken voor een groot deel significant te verschillen op 
5%-niveau, doch met veelal kleinere T -waarden dan in de interesse-beschouwing. Het 
verschil tussen de factoren 2 en 3 is wel significant, maar met een T -waarde van 3,2, de 
verschillen tussen de gemiddelde scores op de factoren 4, 6 en 7 zijn óf niet significant op 
5%-niveau ófmet een T-waarde van 3 ofminder. 

Uit deze factoranalyse blijken derhalve minder duidelijke resultaten te komen dan uit de 
factoranalyse van de interesse-items. Dit wordt met name veroorzaakt door de kleinere 
verschillen in de gemiddelde scores op de factoren, die niet altijd significant zijn op 
5%-niveau. Dit bevestigt de hypothese dat leerlingen voorzichtig zijn in de inschatting van 
hun kennis, met betrekking tot alle onderwerpen. Wel blijkt significant dat leerlingen 
aangeven relatiefveel kennis te hebben van onderwerpen uit de Basisvorming (factoren 2 en 
3) en weinig kennis van onderwerpen met politieke aspecten (factor 1). 

4.2.3 Andere onderverdelingen van de steekproef 

In deze subparagraafkomen de resultaten aan de orde van de enquête, waarbij de steekproef 
wordt onderverdeeld naar geslacht, het al dan niet onderwijs genoten hebben in het vak ANW 
en school. 

Geslacht 
De enquête is ingevuld door 272 jongens en 195 meisjes, 58% resp. 42% van de steekproef. 
Van 7 leerlingen is het geslacht niet bekend. In appendix B5 staan de scores op de items 
gesorteerd naar geslacht weergegeven. Hieronder zal beknopt op de resultaten worden 
ingegaan. Alle vermelde signifcante verschillen hebben betrekking op een 5%-niveau. 

Algemeen: bij veel items is geen significant verschil te constateren tussen de scores van 
jongens en van meisjes. Indien er wel een significant verschil is, is dit in de meeste 
gevallen niet heel groot, met bijbehorendeT-waarden tussen 2 en 4. Enkele T -waarden 
zijn groter dan 4 en geven duidelijke verschillen weer tussenjongens en meisjes. 
Hieronder worden de verschillen besproken. 
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Uit de resultaten van de beweringen blijkt dat meisjes significant beter scoren op de items 
1, 2, 8, 9, 10, 11 en 14, die te maken hebben met milieubewust gedrag in het heden en de 
toekomst. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meisjes meer milieubewust zijn in hun 
huidig en toekomstig gedrag dan jongens. 

Uit de resultaten van de beweringen blijkt dat jongens op de items 5, 6 en 7 significant 
lagere scores hebben dan meisjes. Deze items gaan over kernenergie en kerncentrales en 
de grote verschillen in score (met resp. T -waarden 8, 7 en 4) laten zien dat jongens een 
veel positiever oordeel hebben over het gebruik van kernenergie en kerncentrales dan 
meisjes. Wanneer de onderwerpen uit de interesse- en kennislijst bekeken worden die 
over dit onderwerp gaan, nl. 'kernenergie' en 'kernafval', blijkt het volgende: 
Jongens scoren op het onderwerp 'kernenergie' significant hoger dan meisjes 
(interesse: 2,10 resp. 2,64 (T= 5,8); kennis: 2,53 resp. 3,02 (T= 5,7)) en op het 
onderwerp 'kernafval' scoren jongens qua kennis wel significant hoger dan meisjes, qua 
interesse (net) niet: (interesse: 2,55 resp. 2,73 (T= 1,8); kennis: 2,92 resp. 3,36 (T= 4,8)). 
Mogelijk is de geringe kennis die meisjes menen te hebben over de onderwerpen debet 
aan hun negatieve houding ten aanzien van kernenergie. 

Uit de resultaten van de beweringen blijkt dat jongens minder geïnteresseerd zijn in 
milieuonderwerpen op school: dit blijkt uit de scores op de beweringen 16, 17 en 18. In 
bewering 16 wordt gevraagd of de leerlingen het interessant vinden om onderwerpen die 
media-aandacht krijgen op school behandeld te krijgen (jongens: 3,1 0, meisjes: 2,86, T = 

2,5), in bewering 17 wordt gevraagd of leerlingen het eens zijn met de stelling dat 
basisvormingonderwerpen niet verder te hoeven worden uitgediept in de bovenbouw 
(jongens: 2, 72, meisjes: 2,96, T = 2,5) en in bewering 18 wordt gevraagd of de leerlingen 
het interessant vinden om erachter te komen (bijvoorbeeld door dit op school te leren) 
hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen aan een beter milieu (jongens: 2,81, meisjes: 2,43, 
T= 4,1). 

Uit de resultaten van de kennislijst blijkt dat er een significant verschil is tussenjongens 
en meisjes in de gemiddelde score over alle onderwerpen: meisjes geven aan minder te 
weten vandeNME-onderwerpen dan jongens. De gemiddelde score van de jongens 
bedraagt 3,10, die van de meisjes 3,25. Meisjes schatten hun kennis lager in dan jongens. 

Dit blijkt ook bij een beschouwing van de kennislijst op itemniveau: er bestaan 
verschillende significante verschillen tussen de kennis vanjongens en die van meisjes 
(zie appendix B5), maar in al deze gevallen is de vermeende kennis van de jongens groter 
dan die van de meisjes, met als opvallendste onderwerp 'elektrische auto' (gemiddelde 
jongens: 2,76, gemiddelde meisjes: 3,74, T= 11). Er is één uitzondering hierop: bij het 
onderwerp 'recycling' geven meisjes aan meer te weten danjongens (gemiddelde 
jongens: 2,58, gemiddelde meisjes: 2,38, T= 3,1). 
Opvallend hierbij is dat de onderwerpen waarbij jongens significant beter scoren dan 
meisjes in veel gevallen politieke aspecten hebben: kennelijk zijn met name op dit gebied 
meisjes onzekerder over hun kennis dan jongens. 

Uit de resultaten van de interesselijst blijkt dat bij ongeveer de helft van de onderwerpen 
een significant verschil in interesse bestaat tussenjongens en meisjes. Jongens blijken 
geïnteresseerder in de onderwerpen 'vijfde baan op Schiphol', 'fossiele brandstoffen ', 
'kernenergie', 'elektrische auto' en 'ondergrondse aanleg spoorlijnen'. Meisjes scoren 
qua interesse beter bij de onderwerpen 'recycling', 'gevolgen van oorlog in Kosovo voor 
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het milieu', 'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ', 'milieuvriendelijke verf', 'uitsterven 
van dieren ', 'drijfgassen in spuitbussen ', 'tropische bosbranden ', 'gehoorbeschadiging 
bijjongeren door walkmans en disco's', 'energieverbruik binnenshuis', 'gat in de 
ozonlaag' en 'overstromingen van de Maas '. 

Een vergelijking van deze onderwerpen leert dat meisjes in het algemeen geïnteresseerder 
zijn als het onderwerpen betreft die betrekking hebben op milieubewustzijn, de eigen 
omgeving en de natuur en dat jongens meer interesse hebben in onderwerpen die 
(technische) toepassingen betreffen die alternatieven zijn voor een beter milieu, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie of vervoer. 

De hierboven vermelde resultaten bevestigen in de regel de resultaten van eerder verricht 
onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van het MENT -project. 

ANW 
In de enquête is de leerlingen de vraag gesteld of zij reeds een schooljaar onderwijs hebben 
gehad in het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Voor leerlingen van scholen die 
met de Tweede Fase zijn begonnen in het schooljaar 1998/1999 is dit het geval, voor 
leerlingen van scholen die pas in september 1999 met de Tweede Fase zijn begonnen, geldt 
dit niet. 25% van de leerlingen blijkt al eenjaar ANW te hebben gehad, 75% heeft geen les 
gehad in ANW. In appendix B6 zijn de resultaten van de enquête weergegeven gesorteerd 
naar deze twee groepen. Hieronder wordt kort weergegeven welke conclusies hieraan 
verbonden kunnen worden. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de mening van de 
leerlingen ten aanzien van het nieuwe vak ANW en wordt een vergelijking getrokken tussen 
de in paragraaf 1.3 behandelde ANW -lesmethodes en de ANW -gerelateerde onderwerpen uit 
de enquête. 

Verschillen tussen de twee groepen 
Ten aanzien van de beweringen in de enquête blijkt dat bij 7 van de 19 beweringen een 
significant verschil bestaat tussen de groep leerlingen die wel ANW heeft gehad en de 
groep waarvoor dat niet geldt. Wel geldt voor zes van deze zeven verschillen dat een 
T -toets op deze verschillen in zes van de zeven gevallen een T -waarde van minder dan 3 
oplevert, hetgeen betekent dat het verschil niet heel groot is. 
Opvallend is dat leerlingen die ANW hebben gehad, minder positief oordelen over het 
gebruik van kernenergie en kerncentrales dan leerlingen zonder ANW. Met name bij 
bewering 7, waarin gesteld wordt dat een positiefpunt van kerncentrales het feit is dat 
deze schoner zijn dan steenkoolcentrales, wordt door leerlingen die ANW gehad hebben 
aanzienlijk minder goed beoordeeld dan door leerlingen zonder ANW (gemiddelde 2,56 
resp. 2,10, T= 4,2). Mogelijk zijn leerlingen die ANW-onderwijs genoten hebben, zich 
meer bewust van de gevaren van kernafval en beoordelen zij daarom kerncentrales 
minder overtuigend als 'schoner dan steenkoo leentrales'. 

Uit de beschouwing van de interesselijst blijkt dat geen enkel van de 30 onderwerpen 
door leerlingen met ANW significant beter of slechter wordt beoordeeld dan door de 
groep leerlingen die geen ANW heeft gehad. Kennelijk heeft het onderwijs in ANW geen 
expliciete gevolgen gehad voor de interesse van de leerlingen in de genoemde 
onderwerpen. 

Uit de resultaten van de kennislijst blijkt dat er in zes gevallen een significant verschil 
bestaat in kennis die de leerlingen menen te hebben tussen de groep leerlingen die wel 
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ANW heeft gehad en de groep waarvoor dat niet geldt. In deze zes gevallen scoort de 
wel-ANW-groep steeds iets beter dan de geen-ANW-groep. Het betreft de onderwerpen 
'broeikaseffect', 'duurzame ontwikkeling', 'alternatieve energiebronnen ', 'kernafval', 
'energieverbruik binnenshuis ' en 'gat in de ozonlaag'. Deze onderwerpen zijn 
onderwerpen die specifiek aandacht (kunnen) krijgen in het vak ANW; met name in het 
domein 'biosfeer' komen enkele aan de orde. De enquête laat dus zien dat leerlingen naar 
eigen inzicht meer weten over deze ANW -onderwerpen: kennelijk heeft het vak ANW 
naar de mening van de leerlingen hen meer kennis hierover opgeleverd. 

Mening van de leerlingen over ANW 
In de inleiding van de enquête is de leerlingen gevraagd aan te geven of zij reeds les gehad 
hebben in het vak ANW. Vervolgens is gevraagd of zij het een leuk vak vinden en, indien ze 
nog geen ANW gehad hebben, of ze weten wat het vak inhoudt. Bovendien hebben de 
leerlingen op de laatste pagina van de enquête gelegenheid gehad tot het maken van 
opmerkingen. Daarvan heeft ook een aantal betrekking op het vak ANW. De mening van de 
leerlingen met betrekking tot dit nieuwe vak staat uitgebreid weergegeven in appendix B7; 
hieronder staan de belangrijkste opmerkingen vermeld. 

Van de leerlingen die reeds onderwijs in ANW hebben gehad, vindt 38% het vak leuk en 62% 
het vak niet leuk. De leerlingen die het vak leuk vinden, geven als redenen op dat het vak niet 
moeilijk is, niet te diepgaand is en weinig huiswerk heeft, dat het interessant is omdat veel 
verschillende, belangrijke onderwerpen aan de orde komen en er leuke projecten gedaan zijn. 
De leerlingen die het vak niet leuk vinden, geven aan dat ze het oninteressant en niet 
diepgaand genoeg vinden, omdat het vak weinig toevoegt ten opzichte van de bestaande 
exacte vakken. Sommigen vinden de opdrachten vervelend, vinden dat ze te veel werkstukken 
moeten maken, dat er teveel geleerd moet worden en er te weinig praktisch gewerkt wordt. 

De meningen van leerlingen liggen ver uit elkaar. Ogenschijnlijk vinden exact ingestelde 
leerlingen het vak niet diepgaand genoeg, terwijl minder exact ingestelde leerlingen dat juist 
prettig vinden. Ook ten aanzien van de behandelde onderwerpen en de opdrachten zoals 
werkstukken zijn de meningen verschillend. Uiteraard moet hierbij in ogenschouw genomen 
worden dat het vak pas sinds kort gegeven wordt en derhalve zich nog moet ontwikkelen: 
voor docenten is het ook zoeken naar de juiste invulling. Één docent geeft zelf ook aan dat de 
vorm waarin ANW het voorgaande schooljaar op zijn school verzorgd is, de docenten niet 
bevallen is en dat daarom in het volgende jaar gekozen is voor een nieuwe opzet en een 
andere lesmethode. 

Van de leerlingen die geen ANW-onderwijs hebben gehad, zegt 8% een idee te hebben van de 
inhoud van het vak. 40% heeft daar geen idee van en 52% zegt een beetje een idee te hebben 
van de vakinhoud. De leerlingen uit deze groep die een oordeel vellen over het al dan niet 
leuk zijn van het vak, kiezen vaker voor 'leuk' dan de leerlingen die het vak al gehad hebben: 
63% van de leerlingen die geen ANW gehad hebben, denken dat ze het vak leuk vinden, 37% 
denkt van niet. De 'leuk' -kiezers geven als argumenten dat ze exacte vakken interessant 
vinden en ANW dus ook waarschijnlijk wel, dat er veel interessante onderwerpen aan bod 
komen, dat er veel practicum bijhoort, dat het niet moeilijk klinkt en dat het over aarde en 
heelal gaat. De 'niet leuk' -kiezers baseren hun oordeel op het feit dat ze denken dat het saai is, 
dat ze natuur- en scheikunde ook niet leuk vinden en er niet goed in zijn, dat ze te zelfstandig 
moeten gaan werken, dat het te oppervlakkig is en dat het te veel werk is. 
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Opvallend hierbij is dat exacte leerlingenjuist aangeven het vak leuk te vinden, omdat het 
naar hun mening wel op de andere exacte vakken lijkt en dat minder exact aangelegde 
leerlingen het vak daarom bij voorbaat veroordelen. Deze houding staat haaks op de mening 
van de leerlingen die het vak reeds gehad hebben: de exacte leerlingen vinden het niet 
diepgaand genoeg, minder exacte leerlingen geven aan het welleuk te vinden. 
Een leerling doet hieromtrent een goede suggestie: hij stelt voor dat er verschillende 
lesmethodes ontwikkeld worden voor leerlingen met de profielen Cultuur & Maatschappij 1 
Economie & Maatschappij en voor leerlingen met de profielen Natuur & Gezondheid I Natuur 
& Techniek, zodat de leerlingen met de profielen NG en NT dieper kunnen ingaan op de te 
behandelen stof. Mogelijk is dit voor docenten, gezien de meningen van de leerlingen die aan 
de enquête deelgenomen hebben, een aspect om mee te nemen bij de ontwikkeling van de 
inhoud van het vak ANW. 

Enkele andere leerlingen doen ook suggesties omtrent de vakinhoud: er moeten, volgens hen, 
meer praktische opdrachten, meer excursies en minder saaie opdrachten in het vak aanwezig 
zijn. Wel is meer aandacht voor actualiteiten vereist, vinden enkele leerlingen. Onderwerpen 
die al vaak behandeld zijn, vinden zij niet meer interessant. 

Vergelijking enquête met lesmethodes 
Wanneer gekeken wordt naar de methodes die voor het vak ANW gebruikt worden op de 
scholen die deelgenomen hebben aan de enquête, blijkt dat bijna 70% van de scholen 'Solar' 
gebruikt, 15% 'ANW Actief, 10% 'Scala' en ruim 5% een methode die niet beschreven is in 
paragraaf 1.3 ('Synthese' of 'Galileo '). Een reden voor het grote aantal scholen dat 'Solar' 
gebruikt, kan niet gegeven worden. Mogelijk speelt voor de docenten mee dat een methode 
die de structuur heeft van een 'gewoon' lesboek de voorkeur heeft, omdat zij inhoudelijk een 
nieuw vak moeten gaan verzorgen en een bekende vorm van het onderwijs dan prefereren. 
Om én nieuwe inhoud te verzorgen én een nieuwe vorm te gebruiken, vinden veel docenten 
mogelijk wat teveel in één keer. Dit komt overeen met het standpunt van docenten ten aanzien 
van NME in het onderwijs: veel docenten geven aan dat ze verwachten op korte termijn voor 
uitgebreidere aandacht voor NME weinig tijd te hebben, omdat de invoering van de Tweede 
Fase veel tijd en aandacht van hen zal vergen. 

Inhoudelijk komen in de lessen ANW de onderwerpgroepen 'biosfeer', 'ecosystemen ', 
'energie' en 'afval' aan de orde. Voor de biosfeer is veel aandacht, hetgeen automatisch volgt 
door het feit dat dit een van de expliciete domeinen van het vak ANW is. Ecosystemen en 
natuur krijgen aandacht in de beschrijving van de evolutietheorie en ook de gevolgen voor de 
natuur van milieuproblemen die ontstaan zijn tengevolge van productieprocessen worden 
belicht. Het probleem van de energievoorziening, de beperkte voorraad fossiele brandstoffen 
en de alternatieven hiervoor worden op energiegebied belicht en de zuivering van afvalwater, 
het mestprobleem, de groter wordende afvalberg door productie (blik, papier etc.) zijn 
problemen op het gebied van afval die aan de orde komen. Duurzame ontwikkeling is in 
vrijwel alle methodes en op alle onderwerpgebieden een aandachtspunt. Behalve 'afval' zijn 
de onderwerpgroepen die in de ANW-methodes aandacht krijgenjuist die onderwerpgroepen 
waarvan leerlingen aangeven meer te willen weten. 

School 
Tot slot zijn de resultaten per school bekeken. Uiteraard kunnen hieraan weinig conclusies 
verbonden worden, omdat kleine aantallen enquêtes (variërend tussen 5 en 37 ingevulde 
enquêtes) beschikbaar zijn. Wel zijn enkele interessante aspecten naar voren gekomen bij de 
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beschouwing van de geografische ligging van de scholen en de gevolgen voor de antwoorden 
op enkele van de items. Deze zijn hieronder weergegeven. 

Bij bewering 14 over Schiphol is de gemiddelde score 2,63. De grootste afwijking van 
deze score wordt gevonden bij de leerlingen van het Don Bosco College in Volendam, 
die een gemiddelde scoren van 2,00 bij deze vraag. Deze school is van de deelnemende 
scholen het dichtst bij Schiphol gevestigd en kennelijk beschouwen de leerlingen van de 
school de klachten van omwonenden inzake geluidsoverlast meer gerechtvaardigd dan 
leerlingen van andere scholen. Wel moet opgemerkt worden dat van deze school slechts 5 
leerlingen de enquête hebben ingevuld. 

Bij item 28, interesse voor 'aanleg van de Betuwelijn ', worden de laagste gemiddelde 
scores gevonden bij het Staring College in Lochem (2,30), Scholengemeenschap Het 
Assink in Haaksbergen (2,33) en Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo in 
Apeldoorn (2,59) en de hoogste gemiddelden bij het Buys Ballot College in Goes (3,72) 
en Scholengemeenschap Groenewald in Stein ( 4,11 ). Kennelijk hebben leerlingen van de 
scholen die in de buurt van de toekomstige Betuwelijn gevestigd zijn meer interesse in dit 
onderwerp dan scholen die ver van de Betuwe gevestigd zijn. Ook bij item 58, kennis 
over dit onderwerp, scoren de eerstgenoemde drie scholen beter. 

Bij item 49, interesse voor 'overstromingen van de Maas', worden de laagste gemiddelde 
scores gevonden bij Scholengemeenschap Groenewald in Stein (1,83) en het Merlet 
College Land van Cuijk in Cuijk (2,21 ). Leerlingen van deze scholen, gevestigd in 
dorpen nabij de Maas, hebben in deze onderwerpen kennelijk de meeste interesse. Ook op 
item 79, kennis van dit onderwerp, scoren deze scholen beter dan het gemiddelde. 

Uit deze drie voorbeelden blijkt dat leerlingen veel interesse voor een onderwerp vertonen 
naarmate het meer betrekking heeft op iets uit de eigen geografische omgeving, zelfs als het 
een politiek onderwerp betreft. Het in paragraaf 1.2 opgestelde model gaat uit van meer 
interesse naarmate het onderwerp meer bij de belevingswereld van de leerling aansluit. 
Hoewel uit de enquête geconcludeerd is dat dit model niet geheel voldoet, omdat 
onderwerpen van het mondiale belevingsniveau gemiddeld het beste scoren, kan wel worden 
opgemerkt dat het model kennelijk wel opgaat als verschillende geografische regio's met 
elkaar vergeleken worden: problemen die zich afspelen in een specifiek deel van Nederland, 
worden door de leerlingen in de desbetreffende regio het interessantst gevonden. 

4.2.4 Opvattingen van docenten over NME 

Aan de scholen is behalve de leerlingenenquêtes ook een docentenlijst gestuurd, waarin de 
docenten natuurkunde gevraagd werd hun mening te geven ten aanzien van NME. Deze 
docentenlijst is weergegeven in appendix B 1. Vrijwel alle docenten van de 21 scholen die aan 
de enquête hebben deelgenomen hebben de lijst ingevuld en meegestuurd met de ingevulde 
leerlingenenquêtes. Hieronder staan de opvattingen van de docenten vermeld. 

Ten aanzien van het vak natuurkunde zien de meeste docenten weinig tot geen mogelijkheden 
voor NME. Wel geven acht docenten aan dat zij mogelijkheden zien in contextgerichte vorm, 
sterk afhankelijk van het onderwerp. Met name het domein energie wordt hierbij genoemd. 
Een aantal docenten geeft aan dat door de eisen van het eindexamenprogramma zij de tijd niet 
hebben om meer aandacht aan NME te besteden. Ook een gebrek aan contacttijd wordt 
tweemaal genoemd. 



DE ENQUÊTE 

Binnen het vak ANW zien de meeste docenten meer mogelijkheden. Drie docenten zien veel 
mogelijkheden, vier andere zeggen dat er waarschijnlijk voldoende mogelijkheden zijn. De 
domeinen 'biosfeer' en 'leven ' worden expliciet genoemd als mogelijkheden om NME in het 
onderwijs te brengen, evenals het maken van werkstukken met NME-aspecten. Zes docenten 
onthouden zich van commentaar, omdat zij het vak niet geven en er dus geen oordeel over 
kunnen geven. 

Binnen vakoverstijgende profielwerkstukken zien de docenten eveneens mogelijkheden voor 
NME-invulling. Scripties en het Eigen eXperimenteel Onderzoek (EXO) natuurkunde kunnen 
volgens een docent best een NME-karakter hebben. Wel geven enkele docenten aan dat dit 
afhankelijk is van de ideeën van leerlingen en van het onderwerp. Een docent geeft aan dat 
veel onderwerpen uit de interesse- en kennislijst gebruikt kunnen worden in 
profielwerkstukken gerelateerd aan het vak natuurkunde. Windenergie en geluidsoverlast 
worden in dit verband expliciet genoemd. 

Op de vraag in hoeverre de docenten daadwerkelijk mogelijkheden zien voor meer aandacht 
voor NME in hun onderwijs, laat de meerderheid weten dat ze door het volle 
examenprogramma dermate tijdgebonden zijn dat er weinig mogelijkheden zijn voor NME. 
Ook vanwege de invoering van de Tweede Fase zal er volgens enkele docenten de komende 
jaren weinig tijd en ruimte zijn voor NME. Enkele docenten zien mogelijkheden als NME in 
de lesmethode geïntegreerd is en ook in het vak ANW willen enkele docenten er meer 
aandacht aan gaan geven. 

De docenten vinden met name onderwerpen rond de onderwerpgroepen 'energie' en 
'geluidshinder' geschikt voor NME in het natuurkunde-onderwijs. Genoemd worden onder 
andere: windenergie, energieopwekking, alternatieve bronnen, kernenergie en -afval, 
geluidshinder, gehoorbeschadiging, zonne-energie en energiebesparing. Andere onderwerpen, 
die genoemd worden, zijn: weer en milieu, klimaat en milieu, broeikaseffect en straling. 

Tot slot maken enkele docenten nog op zichzelf staande opmerkingen. Een docent merkt op 
dat hij tegen een te moralistische aanpak is: voors en tegens moeten naast elkaar geplaatst 
worden. Een andere docent merkt in ditzelfde kader op dat 'milieufanatisme' en te veel 
aandacht voor NME ook averechts kan werken. Verder wordt nog opgemerkt dat het vak 
natuurkunde op zichzelf staat, maar dat de aangeleerde kennis en vaardigheden bij praktische 
opdrachten op het gebied van bijv. NME goed gebruikt kunnen worden. 

Het is duidelijk dat docenten mogelijkheden zien om NME in het onderwijs te brengen, met 
name in het vak ANW en profielwerkstukken. Wel geven ze expliciet aan dat het tijdrovende 
programma hen niet uitgebreid in de gelegenheid stelt om NME de komende tijd veel extra 
aandacht te geven. Deze conclusie is in overeenstemming met de resultaten van eerdere 
onderzoeken, waaruit gebleken is dat het vak natuurkunde een hoge examendruk kent met 
betrekking tot de beschikbare tijd om alle examenonderwerpen te behandelen. 
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4.3 Conclusies naar aanleiding van de enquête 

In de voorgaande paragrafen zijn_ de resultaten van de definitieve enquête toegelicht. Op basis 
hiervan zijn al generaliseerbare uitspraken gedaan over natuurkundeleerlingen die eenjaar 
bovenbouwonderwijs hebben gehad ten aanzien van hun opvattingen en interesse op het 
gebied van natuur- en milieueducatie. De hypotheses die voortgekomen zijn uit de 
proefenquête kunnen op basis van de enquêteresultaten worden bevestigd of weerlegd. In deze 
paragraaf worden alle conclusies op een rij gezet. 

De hypothese dat leerlingen in hun feitelijk gedrag milieubewust zijn, maar aangaande hun 
gedrag in de toekomst meer terughoudend zijn, is bevestigd door de antwoorden van de 
leerlingen op de diverse beweringen. Waardoor de terughoudendheid op het gedrag in de 
toekomst veroorzaakt wordt, blijkt niet rechtstreeks uit het onderzoek, maar als mogelijke 
verklaring is al opgemerkt dat de leerlingen naar hun eigen mening niet over voldoende 
kennis beschikken om over hun toekomstig gedrag een oordeel te geven. Door een gebrek aan 
kennis over bijvoorbeeld alternatieven voor energieverbruik en vervoer, kunnen de leerlingen 
geen expliciete uitspraken doen. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat uit de 
interesse- en kennislijst blijkt dat leerlingen hun kennis voorzichtiger inschatten dan hun 
interesse. 
Verder is geconcludeerd dat leerlingen kernenergie en kerncentrales als niet milieubewust 
beschouwen, hetgeen blijkt uit de analyse van de correlaties tussen de desbetreffende 
beweringen. Weliswaar geven veelleerlingen aan dat ze het positief vinden dat kerncentrales 
schoner zijn dan steenkoolcentrales, maar dat is voor hen geen doorslaggevend argument om 
voor het gebruik van kernenergie te zijn. Uit het onderzoek komt niet direct naar voren welke 
argumenten de leerlingen hebben om kernenergie afte wijzen, maar zoals eerder is opgemerkt 
spelen de grote gevolgen van ongelukken met kerncentrales of het grote probleem omtrent het 
radioactieve afval hierbij waarschijnlijk een rol. 

Leerlingen hebben ten opzichte van andere onderwerpen in mindere mate interesse in 
onderwerpen die voornamelijk politieke aspecten hebben. Dit blijkt in de eerste plaats uit de 
resultaten van de bewering die daar rechtstreeks naar vraagt, maar ook uit de relatief geringe 
interesse die leerlingen tonen voor politiek getinte onderwerpen op de interesselij st. 
Bovendien blijkt bij de factoranalyse van de interesselijst een van de factoren omschreven te 
kunnen worden als 'onderwerpen met politieke aspecten' en scoort deze factor qua interesse 
het slechtst. De hypothese dat leerlingen weinig interesse hebben voor politieke onderwerpen 
is door middel van de enquête bevestigd. 

De hypothese dat leerlingen ten opzichte van andere onderwerpen in mindere mate interesse 
hebben voor onderwerpen die reeds op de basisschool of in de Basisvorming aandacht hebben 
gehad, omdat ze daarvan wel genoeg menen te weten, kan niet met zekerheid bevestigd 
worden. De bewering die deze hypothese rechtstreeks toetst, is door veelleerlingen neutraal 
beantwoord. Wel geven leerlingen aan dat ze van de onderwerpen 'recycling', 
'energieverbruik binnenshuis ' en 'fossiele brandstoffen ' veel weten en er weinig interesse in 
hebben, maar dat geldt niet voor alle onderwerpen die bij de Basisvorming horen, zo blijkt uit 
de interesse- en kennislijst De factoranalyse van de kennis-items leert echter wel dat 
leerlingen het beste scoren qua kennis op onderwerpen die in de Basisvorming behandeld 
zijn. Een enkele leerling geeft in de enquête aan dat onderwerpen die al vaak behandeld zijn, 
niet meer interessant zijn, maar uit het onderzoek niet met zekerheid vast te stellen of dit 
algemeen geldt. De interesse voor verdieping van onderwerpen uit de Basisvorming, blijkt 
volgens het uitgevoerde onderzoek sterk afhankelijk te zijn van het onderwerp. 



DE ENQUÊTE 

De hypothese dat leerlingen individueel óf wel óf geen interesse hebben in NME, 
onafhankelijk van de onderwerp groep, is ten dele bevestigd. Leerlingen blijken de enquête, 
net zoals de proefenquête, consequent in te vullen: de correlatiecoëfficiënten tussen de scores 
op de verschillende onderwerpgroepen en belevingsniveaus laten dat zien. Wel blijkt het zo te 
zijn dat, met de gebruikte indeling van onderwerpen in onderwerpgroepen, de leerlingen meer 
interesse hebben in de onderwerpgroepen 'energie', 'ecosystemen ' en 'biosfeer' dan in 
'transport', dat weer beter scoort dan 'afval', waar meer interesse voor is dan voor 'geluid'. 
De factoranalyse die is uitgevoerd op de interesselijst, toont echter aan dat een andere indeling 
van de onderwerpen in groepen tot een duidelijker onderscheid leidt (zie verderop). 

Het in paragraaf 1.2 opgestelde model, waarbij verondersteld wordt dat onderwerpen meer 
interesse van leerlingen hebben naarmate ze dichter bij de leefomgeving van de leerlingen 
zitten, blijkt niet geheel te voldoen. De indeling in de niveaus A (de leerling zelf), B (de 
directe omgeving), C (nationaal) enD (mondiaal) biedt niet in voldoende mate een verklaring 
van de interesse van de leerlingen. Uit de interesselijst is namelijk gebleken dat de 
onderwerpen die zijn ingedeeld bij niveau D de meeste interesse hebben van leerlingen, 
gevolgd door niveau NB en niveau C. 
Er zijn echter aanwijzingen dat bepaalde onderdelen van het model wel kloppen: het feit dat 
ongeveer 20 leerlingen hun enquête slordig of gedeeltelijk niet hebben ingevuld, duidt op 
weinig interesse voor milieu in het algemeen en ook de opmerking van een leerling dat 
"milieuonderwerpen niet interessant zijn" bevestigt dit: er blijkt sprake te zijn van de in het 
model genoemde 'teleurstelling' ten aanzien van milieu. 
Tot op zekere hoogte is voor leerlingen het aspect 'dicht bij de eigen omgeving' toch 
bepalend om een onderwerp interessant te vinden. Uit de analyses per school is bijvoorbeeld 
gebleken dat regiogebonden onderwerpen zoals 'overstromingen van de Maas' en 'aanleg van 
de Betuwelijn 'beter scoren bij scholen uit de desbetreffende regio. Ook geven de leerlingen 
een positief antwoord op de bewering waarin gevraagd wordt of ze het interessant vinden om 
te weten te komen hoe ze persoonlijk kunnen bijdragen aan een beter milieu. Uit de 
factoranalyse van de interesselijst blijkt echter dat dit voor leerlingen wel een argument is, 
maar niet het belangrijkste argument: qua gemiddelde score op interesse scoort de factor 
'mogelijke bijdragen van de individuele mens aan een beter milieu' minder dan gemiddeld. 

De factoranalyse die is uitgevoerd op de interesselijst heeft een aantal algemene factoren 
opgeleverd. De verdeling van de onderwerpen uit de interesselijst over deze vijf factoren 
blijkt een betere verdeling te zijn om de verschillen in interesse bij de leerlingen te verklaren. 
Deze factoren kunnen worden gekarakteriseerd als in onderstaande lij st, waarbij de bovenste 
factor de grootste interesse van de leerlingen heeft en onderwerpen uit de onderste factor door 
de leerlingen het minst interessant gevonden worden: 

Grootschalige alternatieven voor een beter milieu 
Grote gevolgen voor het milieu 
Activiteiten met gevaarlijke aspecten voor de volksgezondheid 
Mogelijke bijdragen van de individuele mens aan een beter milieu 
Onderwerpen met politieke aspecten 

De factoranalyse die is uitgevoerd op de kennislijst heeft eveneens een aantal algemene 
factoren opgeleverd. Door de kleinere spreiding van de scores van de leerlingen qua kennis 
zijn de resultaten van deze analyse minder evident dan die van de factoranalyse op interesse. 
Wel blijkt dat leerlingen aangeven het meest te weten van onderwerpen die al in de 
Basisvorming behandeld zijn en weinig te weten van onderwerpen met politieke aspecten. 
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Uit vergelijking van de resultaten van de enquête met die van de proefenquête is gebleken dat 
er weinig grote verschillen voorkomen tussen de resultaten van beide enquêtes. De 
proefenquête geeft derhalve een goed beeld van het gedrag, de interesse en de kennis van 
leerlingen. Dit betekent dat de definitieve enquête ook op klassenniveau voor docenten een 
goed middel is om bijvoorbeeld de interesse van hun leerlingen te bepalen en daarop hun 
onderwijs afte stemmen. Gebruik maken van (delen van de) enquête biedt als voordeel voor 
docenten dat zij gebruik maken van een lijst met onderwerpen die gevalideerd is en waarvan 
resultaten bekend zijn, zodat zij de resultaten van hun klassen direct kunnen vergelijken met 
de landelijke trend. 

Uit de enquête kan geconcludeerd worden dat de onderwerpen 'elektrische auto' , 
'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ' en 'kernafval' voorbeelden zijn van onderwerpen die 
geschikt zijn voor het natuurkunde-onderwijs in de Tweede Fase. Voor deze onderwerpen 
bestaat interesse van de leerlingen, terwijl de leerlingen aangeven weinig van de onderwerpen 
te weten. Het zijn onderwerpen die voldoende fysische of fysisch-chemische aspecten hebben 
en bij het onderwerp energievoorziening resp. straling in het bestaande onderwijs passen in de 
vorm van een contextgerichte aanpak. Voor veel docenten is het, zo is uit de enquête 
gebleken, een voorwaarde dat een onderwerp als context bij het bestaande programma kan 
worden gebruikt. Door het volle eindexamenprogramma en de invoering van de Tweede Fase 
zien veel docenten alleen op die voorwaarde kans om in de komende jaren extra aandacht aan 
NME te besteden. 

Uit de enquête is gebleken dat er enkele verschillen zijn tussenjongens en meisjes aangaande 
NME: 

meisjes zijn meer milieubewust in hun huidige en toekomstige gedrag dan jongens; 
jongens hebben een positiever oordeel over kernenergie en kerncentrales dan 
meiSJes; 
jongens zijn minder geïnteresseerd in milieuonderwerpen op school dan meisjes; 
meisjes schatten hun eigen kennis ten aanzien van NME-onderwerpen lager in dan 
Jongens; 
meisjes hebben meer interesse dan jongens voorNME-onderwerpen die te maken 
hebben met milieubewustzijn, de eigen omgeving en natuur; 
jongens hebben meer interesse dan meisjes voorNME-onderwerpen die gaan over 
technische toepassingen die alternatieven zijn voor een beter milieu, bijvoorbeeld 
op het gebied van vervoer en energievoorziening. 

Naar aanleiding van de enquête is een aantal conclusies te trekken over verschillen tussen 
leerlingen die eenjaar onderwijs hebben gehad in het vak ANW en leerlingen die dat niet 
gehad hebben: 

leerlingen die ANW gehad hebben zijn iets minder positief over kernenergie dan 
leerlingen die geen ANW gehad hebben; 
er is geen verschil in interesse tussen leerlingen met en leerlingen zonder ANW 
met betrekking tot NME-onderwerpen; 
leerlingen die eenjaar onderwijs in het vak ANW hebben gehad denken meer te 
weten van een aantal onderwerpen dan leerlingen zonder ANW; het gaat hierbij 
om onderwerpen die in het vak ANW aan de orde (kunnen) komen, dus heeft het 
vak ANW de leerlingen naar eigen inzicht meer kennis over deze onderwerpen 
verschaft. 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Hoofdstuk 5 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoek is getracht een beeld te vormen 
van de kennis, de opvattingen, het gedrag en de interesse van leerlingen in de bovenbouw met 
natuurkunde in hun vakkenpakket ten aanzien van natuur en milieu. De interesses van deze 
groep leerlingen, alsmede hun kennis en opvattingen, kunnen voor ontwikkelaars van 
lesmateriaal en docenten ideeën opleveren op welke wijze aan natuur- en milieueducatie 
nadrukkelijk aandacht gegeven kan worden in het Tweede-Faseonderwijs, zoals vereist wordt 
volgens de nieuwe examenprogramma's. Hierbij is in het onderzoek met name gekeken naar 
implementatie in de vakken natuurkunde en ANW. Bovendien bieden educaties als NME 
mogelijkheden voor vakoverschrijdende profielwerkstukken, waarbij het vak natuurkunde 
betrokken is. In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gegeven, met 
aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de onderwijspraktijk. 

Conclusies 
Leerlingen blijken een algemeen milieubewustzijn te hebben, dat zich uit in milieubewust 
gedrag ten aanzien van onder andere energieverbruik en vervoer. Ten aanzien van hun 
toekomstig gedrag zijn leerlingen echter voorzichtiger: mogelijk is een gebrek aan kennis 
over mogelijkheden voor toekomstig milieuvriendelijk gedrag hier debet aan. Uit de 
interviews, gehouden bij de proefenquête, blijkt dat leerlingen niet beschikken over parate 
kennis omtrent veel milieuonderwerpen, maar dat zij wel in staat zijn om door middel van 
goede redeneringen op basis van de kennis die zij veronderstellen, een keuze te maken. Dit 
geldt echter niet voor het maken van schattingen over lange periodes en grote hoeveelheden, 
waar leerlingen moeite mee hebben. Met name door gebruik te maken van interviews is het 
mogelijk gebleken inzicht te verkrijgen in de denkpatronen van de leerlingen. Leerlingen 
realiseren zich zelf ook dat ze vaak niet over veel kennis beschikken: uit de enquête blijkt dat 
leerlingen voorzichtig zijn in het inschatten van hun eigen kennis. 

Uit het krantenonderzoek is gebleken dat veel aandacht van de kranten uitgaat naar politieke 
en economische aspecten van NME-gerelateerde onderwerpen. De gehouden enquêtes laten 
zien dat leerlingen onderwerpen met veel politieke aspecten in midnere mate interessant 
vinden dan andere onderwerpen. Van de onderwerpen die in de kranten aandacht krijgen, 
hebben de leerlingen de meeste interesse in onderwerpen met zo weinig mogelijk politieke 
aspecten: de onderwerpgroepen 'geluid' en 'afval' scoren qua interesse van de leerlingen 
mede hierdoor slechter dan de onderwerpgroepen 'biosfeer', 'ecosystemen' en 'energie'. De 
vraag of de opvattingen van de leerlingen worden bepaald door berichtgeving in de media is 
in dit onderzoek niet beantwoord. Daarvoor is het nodig meer onderzoek te doen naar de 
media en naar de denkpatronen bij leerlingen. Wel blijkt in sommige specifieke gevallen, 
zoals omtrent kernenergie, de mening van de leerlingen overeen te komen met de communis 
opinio in de media. 

Uit de enquête, die door de leerlingen consequent is ingevuld, blijkt dat leerlingen individueel 
óf veel óf weinig interesse hebben voor NME. Wel blijken er verschillen te bestaan tussen de 
interesses voor de diverse onderwerpgroepen, zoals hierboven vermeld. Aangetoond is dat een 
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indeling van onderwerpen naar belevingsniveaus, volgens een model dat zegt dat leerlingen 
meer interesse hebben naarmate een onderwerp dichter op hun directe omgeving betrekking 
heeft, in de huidige vorm niet zonder meer gerechtvaardigd is. In het onderzoek is geen 
antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het mogelijk is bepaalde onderwerpen in het 
onderwijs te behandelen op een niveau dat dichter bij de leerlingen ligt. Uit factoranalyse is 
wel naar voren gekomen welke aspecten een onderwerp voor leerlingen interessant maken. 
Onderwerpen worden in grote mate interessant gevonden wanneer deze te maken hebben met 
'grootschalige alternatieven voor het milieu', 'grote gevolgen voor het milieu' of 'gevaarlijke 
aspecten voor de volksgezondheid'. 

Uit het onderzoek kunnen enkele conclusies getrokken worden ten aanzien van specifieke 
onderwerpen. Gebleken is dat leerlingen kernenergie en kerncentrales beschouwen als niet 
milieubewust. Over kernafval geven leerlingen echter aan dat ze er nog niet zo veel van weten 
en het wel interessant vinden. Dat maakt dit onderwerp geschikt voor extra aandacht in de 
lessen natuurkunde en! of ANW. Ook voor de onderwerpen 'elektrische auto' en 'radioactieve 
stoffen in ziekenhuizen ' geldt dat leerlingen aangeven er weinig van te weten, maar er veel 
interesse voor te hebben. Bovendien is gebleken dat leerlingen sommige onderwerpen die in 
de Basisvorming al aandacht hebben gehad, niet meer interessant vinden, omdat ze daarvan 
wel genoeg weten. Dit blijkt echter wel afhankelijk van het behandelde onderwerp. 

Uit de enquête komen verschillen naar voren tussen jongens en meisjes. Meisjes zijn meer 
milieubewust in hun gedrag dan jongens. Dit betekent onder andere ook dat zij een negatiever 
oordeel over kernenergie hebben dan jongens. Meisjes schatten bovendien hun kennis ten 
aanzien van milieuonderwerpen lager in dan jongens en hebben, mogelijk mede daarom, meer 
interesse in milieuonderwerpen op school. Qua onderwerpen hebben meisjes meer interesse in 
onderwerpen over milieubewustzijn, de eigen omgeving en de natuur, jongens meer in 
(technische) toepassingen. Dit beeld is in overeenstemming met eerdere onderzoeken 
hieromtrent. 

Een beschouwing van het vak ANW en onderwerpen die in dit vak aandacht (kunnen) krijgen, 
heeft laten zien, dat leerlingen na ANW-onderwijs hun kennis over ANW-onderwerpen hoger 
inschatten dan leerlingen die dit onderwijs niet gehad hebben. Van deze laatste groep 
leerlingen hebben velen slechts in geringe mate enig idee wat het vak inhoudt, maar staat een 
meerderheid er positief tegenover. Leerlingen die wel ANW gehad hebben, zijn minder 
enthousiast, met name over de diepgang in het vak en de werkvormen. Deze zaken verdienen 
dus extra aandacht in de komende jaren. 

Aanbevelingen 
In de eerste plaats kunnen de algemene, gegeneraliseerde inzichten die verworven zijn door 
het afnemen van een vooraf gevalideerde enquête gebruikt worden voor de praktijk van het 
onderwijs, op kleine en grote schaal. Bovendien kunnen aanbevelingen worden gedaan voor 
verder onderzoek. Hieronder worden beide facetten toegelicht. 

Op grote schaal kunnen uit het uitgevoerde onderzoek ideeën worden opgedaan voor 
leerboeken. De onderwerpen 'elektrische auto', 'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ' en 
'kernafval' blijken bijvoorbeeld door leerlingen interessant gevonden te worden, terwijl ze er 
weinig van weten. Deze onderwerpen kunnen in het vak natuurkunde geïntegreerd worden als 
contextuele onderwerpen: 'elektrische auto 'bij de subdomeinen 'arbeid en energie' en 
'thermische processen ' van het eindexamenprogramma natuurkunde, 'radioactieve stoffen in 
ziekenhuizen ' en 'kernafval' bij het subdomein 'radioactiviteit'. In het vak ANW kunnen deze 
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onderwerpen waarschijnlijk explicieter een plaats vinden, omdat ze goed aansluiten bij de 
domeinen en subdomeinen uit het examenprogramma ANW: 'elektrische auto' past in het 
domein 'biosfeer' goed te beschrijven bij het subdomein 'duurzame ontwikkeling' en 
'radioactieve stoffen in ziekenhuizen ' kan een goed voorbeeld zijn in het domein 'leven 'bij 
het subdomein 'mens en gezondheid', waar onder andere technieken in de gezondheidszorg 
aandacht krijgen. 

Ook andere conclusies uit het onderzoek geven een indicatie waarop ontwerpers moeten letten 
wanneer zij lesmateriaal over NME voor de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs 
schrijven: afhankelijk van de doelgroep (meer aandacht voor verschillen in interesse tussen 
jongens en meisjes bijvoorbeeld), en het onderwerp (een verdieping van een onderwerp uit de 
Basisvorming of een nieuw onderwerp en welk genoemd onderwerp uit de interesselij st) 
verdient het aanbeveling met de conclusies van het onderzoek rekening te houden. 

Op kleine schaal kunnen individuele docenten de resultaten van dit onderzoek ook gebruiken 
voor hun lespraktijk. Omdat de in dit onderzoek uitgevoerde enquête gevalideerd is door het 
afuemen van een proefenquête en de resultaten van de kleinschalige proefenquête weinig 
grote verschillen blijken te vertonen met de resultaten van de grootschalige definitieve 
enquête, kan de enquête, en vooral de interesse- en kennislij st, voor docenten een waardevol 
instrument zijn om de interesses van de leerlingen in hun eigen klassen te meten. Deze 
resultaten kan de docent bovendien vergelijken met de landelijke resultaten en op basis 
hiervan kan de docent besluiten bepaalde onderwerpen of aspecten ervan een plaats te geven 
in de lessen. Op deze manier kan NME meer aandacht krijgen in het onderwijs, terwijl de 
docent de garantie heeft dat hij of zij leerlingen een onderwerp aanbiedt waarvan zij meer 
willen weten. In dit kader verdient het wel aanbeveling voor de docent om de onderwerpen 
van de interesse- en kennislijst kritisch te beschouwen in het kader van de lespraktijk. Met 
name zeer algemene onderwerpen uit de lijst (bijvoorbeeld 'afvalverbrandingsinstallaties' of 
'duurzame ontwikkeling) kunnen, wanneer deze voorgelegd worden aan een klas met als doel 
het verwerven van directe ideeën voor het te geven onderwijs, beter vervangen worden door 
genuanceerdere onderwerpen die de docent in dat kader aandacht wil geven (bijvoorbeeld 
'meet- en regelsystemen in een afvalverbrandingsinstallatie' [21] of 'elektrische auto'). Ook 
in profielwerkstukken is op veel manieren NME te verwerken met een natuurkundig karakter. 
Docenten noemen zelf al onderwerpen als windenergie of geluidshinder. 

Ook voor verder onderzoek kunnen aanbevelingen gedaan worden. Het huidige onderzoek 
laat zien dat leerlingen weinig interesse hebben in politieke onderwerpen. Onderzocht kan 
worden of deze interesse van leerlingen met natuurkunde in het pakket groter is als specifiek 
natuurkundige aspecten van het onderwerp behandeld worden. Bij 'vijfde baan op Schiphol' 
kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan de inhoud van geluidsnormen en 
geluidsoverlast en de betekenis hiervan in de praktijk: dit kan in praktische vorm gegoten 
worden door leerlingen metingen te laten doen aan geluidniveaus en deze te vergelijken met 
de normen die rondom Schiphol gelden. Dit kan ook nog gekoppeld worden aan een discussie 
over normen en waarden met betrekking tot geluidsoverlast. Het is interessant te onderzoeken 
of leerlingen een onderwerp met politieke aspecten wel interessant vinden als aan dergelijke 
natuurkundige aspecten aandacht wordt besteed. 

Op soortgelijke wijze kan onderzocht worden waardoor het komt dat leerlingen aangeven 
onderwerpen uit de Basisvorming veelal niet meer interessant te vinden. In het geval van het 
onderwerp 'recycling' bijvoorbeeld kan dit veroorzaakt worden door een te moralistische 
aanpak in de Basisvorming, een overdaad aan informatie hierover vanuit de media, de indruk 
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die leerlingen hebben dat ze over het onderwerp alles wel weten, de aspecifieke behandeling 
van het onderwerp in de Basisvorming (weinig aandacht voor natuurkundige aspecten zoals 
de fysische principes achter afvalscheiding), het zich afzetten door leerlingen tegen het 
normen- en waardenpatroon dat door ouders en docenten in de voorbije jaren is overgedragen 
of andere oorzaken. Zo kan een genuanceerder beeld gevormd worden dan het uit dit 
onderzoek volgende beeld dat leerlingen onderwerpen uit de Basisvorming vaak niet 
interessant meer vinden. 

Gezien het feit dat milieuonderwerpen die in de basisvorming aan de orde zijn geweest in 
mindere mate interessant worden dan andere onderwerpen omdat leerlingen vinden dat "ze 
dat nu wel weten", heeft het zin verder onderzoek te doen naar de effecten van behandeling 
van dergelijke (en andere) milieuonderwerpen in de bovenbouw. Daarbij kan niet alleen 
onderzocht worden wat leerlingen weten van een onderwerp voor en na het desbetreffende 
bovenbouwonderwijs, maar ook wat voor effecten dit heeft op meningsvorming en gedrag. 

Ten aanzien van de terughoudendheid die leerlingen (en vooral meisjes) tonen ten aanzien van 
hun eigen kennis, kan onderzocht worden wat hiervan de oorzaken zijn. Wanneer deze 
terughoudendheid blijkt voort te komen uit een gebrek aan informatievoorziening vanuit 
school en media, kan op school aan onderwerpen inhoudelijk aandacht worden gegeven. 

De interviews hebben een indicatie gegeven hoe leerlingen denken over bepaalde begrippen 
ten aanzien van het milieu in ruime zin. Verder begripsontwikkelingsonderzoek is gewenst. In 
het geval van het begrippenkader binnen Technologie van Duurzame Ontwikkeling (TDO) 
kan onderzoek gedaan worden naar begrippen en hun onderlinge samenhang op het gebied 
van natuurkunde of andere vakgebieden. 

In het onderzoek is een kleine selectie gemaakt van onderwerpen ten aanzien van het gedrag 
van leerlingen. Hieruit blijkt een positieve houding van leerlingen met betrekking tot hun 
milieugedrag. Mogelijk zijn er echter ook onderwerpen waarop leerlingen zich minder 
milieuvriendelijk gedragen. Het is interessant om het gedrag van leerlingen met betrekking tot 
milieu te onderzoeken ten aanzien van meer onderwerpen. Dit kan meer inzicht geven in het 
gedrag van de leerlingen en de wijze waarop in het onderwijs aandacht besteed kan worden 
aan zaken die tot de leerlingen misschien nog niet zijn doorgedrongen. 

Naar aanleiding van het onderzoek en de mening van leerlingen en docenten over NME kan in 
algemene zin worden opgemerkt dat er weliswaar de wil is, zowel bij leerlingen als docenten, 
om aandacht te besteden aan het milieu, hetzij in het dagelijks leven, hetzij in de lessen 
natuurkunde en ANW, maar dat leerlingen niet alle onderwerpen interessant vinden en 
docenten aangeven weinig tijd hiervoor te hebben in verband met de examendruk voor 
natuurkunde en de invoering van de Tweede Fase in het algemeen. Een verregaande 
uitbreiding van de aandacht voor NME is voorlopig niet te verwachten, maar extra accenten 
zijn zeker mogelijk. 
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Lijst van internetpagina's 
Op internet is veel informatie te vinden over NME en over onderwijs, zowel over de Tweede 
Fase als over mogelijkheden binnen de vakken natuurkunde en ANW. Hieronder staat een 
aantal interessante pagina's vermeld. Vaak bevatten deze zelfweer vele verwijzingen naar 
andere pagina's. 

OverNME 

http://www .minvrom.nl/milieu Ministerie van VROM 

http://www.milieudefensie.nl Milieudefensie 

http ://www .milieuonline.nl Milieu Online, op onderwerp zoeken: kies 'links' 

http://v..rww.nme-rotonde.nl NMERotonde 

http://antenna.nl/mooi Stichting MOOI 

http://www.pmvo.nl/thema/ Procesmanagement Voortgezet Onderwijs, thema NME 

http://www.snm.nl of Stichting Natuur en Milieu 
http://www.dds.nl/-pdc/678/491/49103.htm 

http://www.ivn.nl IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 

http://www.ncdo.nl Nationale Commissie voor internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling 

http://www.milieuloket.nl of Milieuloket 
http://www.dds.nl/-pdc/9215000 

http://www.tue.nl/tdo/ Technische Universiteit Eindhoven, Technologie voor 
Duuzame Ontwikkeling, ook materiaal voor VWO 

http://www.codenamefuture.nl Codename Future, project voor scholen in Nederland 

http://www.smeglobe.nl GLOBE-programma, Global Learning and Observation 
for the Benefit ofthe Environment 

http://www.eea.eu.int European Environmental Agency, instantie van de EU 

http://v..rww.minvenw.nl/rldl Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijksluchtvaartdienst, informatie over milieu en geluid 

http://www.ecn.nl Energieonderzoek Centrum Nederland, informatie over 
energie 
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http://digischool.bart.nl 

http://www.minocw.nl 

http://www.pmvo.nl 

http://www .slo.nl 

http://www.cito.nl 

http://www.kennisnet.nl 

http://www.owinsp.nl of 
http://kwaliteitskaart.owinsp.nl 

http :/ /www .ontwerpruimte.nl 

De digitale school 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Procesmanagement Voortgezet Onderwijs 

SLO, Specialisten in Leerprocessen 

CITO, Instituut voor Toetsontwikkeling 

Kennisnet 

Inspectie van het onderwijs 
Kwaliteitskaarten van scholen voortgezet onderwijs 

Ontwerpruimte DOOR, Digitale Onderwijs Ontwerp 
Ruimte 



Appendix A: DE PROEFENQUÊTE 

Al. De proefenquête 

Technische Universiteit Eindhoven- Faculteit Technische Natuurkunde- Groep Didactiek 

Leerlingenvragenlijst over natuur en milieu 

Met deze vragenlijst willen wij te weten komen hoe jullie over het milieu denken. Jullie 
antwoorden kunnen namelijk leraren hulp bieden bij het ontwikkelen van lesmateriaal over 
het milieu. 

De vragenlijst bestaat uit drie soorten opdrachten. 

In de eerste plaats zijn er meerkeuzevragen. Het is bij deze vragen de bedoeling dat je op het 
antwoordblad de letter omcirkelt die bij hetjuiste antwoord hoort. Je mag altijd maar één 
letter omcirkelen, dus kies het antwoord dat volgens jou het beste is. 

De tweede soort opdrachten zijn beweringen. Er wordt een aantal beweringen gedaan over 
milieu-onderwerpen en het is de bedoeling dat je aangeeft in hoeverre je het met de bewering 
eens of oneens bent. Je kunt dat doen door één van de cijfertjes 1 t/m 5 op het antwoordblad te 
omcirkelen. De cijfertjes hebben de volgende betekenis: 

1 =je bent het er helemaal mee eens 
2 =je bent het er mee eens 
3 =je bent het er halfmee eens, halfmee oneens of je weet het niet 
4 =je bent het er mee oneens 
5 =je bent het er helemaal mee oneens 

Bij de derde soort opdrachten geven we je een aantal onderwerpen die iets met een 
milieuprobleem te maken hebben. Het is de bedoeling dat je aankruist in hoeverre je iets weet 
van het genoemde onderwerp en in hoeverre je het onderwerp interessant vindt. 

WERK DE VRAGEN AF IN DE AANGEGEVEN VOLGORDE AF! 
Dus: ga geen antwoorden van vorige vragen of beweringen nog veranderen als je de volgende 
vragen al gedaan hebt. En: Sla geen vragen of beweringen over om ze later in te vullen. 
Datje je hieraan houdt, is van belang voor een goede verwerking van de vragenlij st. 

DENK EROM: JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN OM FOUTEN TE MAKEN, WANT HET 
IS GEEN TOETS. WE WILLEN GEWOON TE WETEN KOMEN HOE JULLIE EROVER 
DENKEN, DUS VUL IN WAT JEZELF DENKT! 

Voordatje begint met de vragenlijst, vragen we je om wat gegevens (school, klas, leeftijd etc.) 
in te vullen op het antwoordblad. Daarna mag je met vraag 1 beginnen. Als je na afloop 
vragen of opmerkingen hebt, kunje die noteren op de achterkant van je antwoordblad. 
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~ eerkeuzevragen 

1. Voor de energievoorziening worden verschillende energiebronnen gebruikt. Welke 
natuurlijke energiebron zal als laatste opraken als we op wereldniveau doorgaan met het 
huidige verbruik? 
a) aardgas 
b) aardolie 
c) steenkool 
d) uramum 

2. Welke van deze energiebronnen wordt in Nederland het meest gebruikt voor 
elektriciteitsvoorziening? 
a) aardgas 
b) aardolie 
c) steenkool 
d) uranium 

3. Welke elektriciteitscentrale levert de meeste elektrische energie in Noord-Brabant, dus 
ook bij jou thuis? 
a) Amercentrale in Geertruidenberg 
b) Centrale in Borssele 
c) Centrale in Dodewaard 
d) Centralein's Hertogenbosch 

4. Hoeveel elektrische energie verbruikt een gemiddeld gezin ongeveer per jaar? 
a) 2 · 103 kWh 
b) 2. 104 kWh 
c) 2 · 105 kWh 
d) 2·106 kWh 

5. Waarvoor wordt op jaarbasis in een gemiddeld gezin het meeste elektrische energie 
verbruikt? 
a) conservering van voedsel (koelkast, diepvries) 
b) verlichting (lampen in huis) 
c) verwarming (pomp CV -ketel) 
d) was (wasmachine, strijkijzer) 

6. Welke mogelijkheid voor verwarming is energetisch het voordeligst, m.a.w. welke heeft 
het hoogste rendement? 
a) CV-ketel 
b) elektrisch kacheltje 
c) kacheltje, aangesloten op een installatie voor zonne-energie 
d) open haard 

7. Welke uitspraak is juist? 
a) Kerncentrales zorgen voor meer C02-uitstoot dan steenkoolcentrales. 
b) Het afval van een kerncentrale is minder gevaarlijk dan dat van een steenkoolcentrale. 
c) Kerncentrales zijn schoner voor het milieu dan steenkoolcentral es. 
d) Kerncentrales zijn relatief groter dan steenkoolcentrales. 
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8. Welke sector zorgt voor de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot in Europa? 
a) Energiesector 
b) Huishoudens 
c) Industrie 
d) Transport 

9. Bij landbouwactiviteiten komt vaak ammoniakgas (NH3) vrij. Welk probleem wordt o.a. 
door dit gas veroorzaakt? 
a) broeikaseffect 
b) gat in de ozonlaag 
c) smogvormmg 
d) verzuring van de lucht 

10. Een auto die met een bepaalde snelheid passeert heeft een geluidsniveau van 90 decibel 
(dB). Wat is het geluidsniveau van twee auto's, die tegelijkertijd met diezelfde snelheid 
passeren? 
a) 90 dB 
b) 93 dB 
c) 135 dB 
d) 180 dB 

11. Welke eigenschap van geluidsabsorberend materiaal zorgt ervoor dat geluid geabsorbeerd 
wordt? 
a) de grote dichtheid van het materiaal 
b) de speciale lak op het materiaal 
c) de zwarte kleur van het materiaal 
d) het ruwe oppervlak van het materiaal 

12. Hoeveel huishoudelijk afval produceert elke Nederlander gemiddeld per jaar? 
a) 100 kg 
b) 200 kg 
c) 300 kg 
d) 500 kg 
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Beweringen 

13. Ik doe altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga (bijvoorbeeld, om te gaan 
eten). 

14. Bij ons thuis zetten we 's nachts altijd de verwarming laag/uit. 

15. Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik 

16. Ik ben later van plan om alternatieve energie (zonne-energie, windenergie etc.) te gaan 
gebruiken. 

17. Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonne-energie een bezwaar. 

18. Ik vind het grote oppervlak dat nodig is voor een installatie voor zonne-energie (bijv. op 
het dak) een bezwaar. 

19. Voor het nemen van een douche is (gemiddeld) minder water nodig dan voor het nemen 
van een bad. 

20. Elektrisch koken kost meer energie dan koken op gas. 

21. Ik ben voor het gebruik van kernenergie. 

22. Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel klein is. 

23. Ik vind kerncentrales onacceptabel, omdat de politiek ertegen is. 

24. Het gat in de ozonlaag heeft te maken met het broeikaseffect. 

25. De temperatuur op aarde stijgt door het gat in de ozonlaag. 

26. De temperatuur op aarde stijgt door het broeikaseffect. 

27. Autoverkeer veroorzaakt mede het gat in de ozonlaag. 

28. Autoverkeer veroorzaakt mede het broeikaseffect. 

29. Zure regen is o.a. schadelijk voor de bodem door de aanwezigheid van salpeterzuur in de 
regen. 

30. Ik zallater zo veel mogelijk met fiets of trein reizen in plaats van met de auto. 

31. Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, dan kies ik de 
fiets. 

32. In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook niet veel aan de 
milieuproblematiek. 
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33. Ik vind carpoolen niet nodig. 

34. Geluidshinder is een milieuprobleem. 

35. Hard geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid. 

36. Als ik m'n walkman urenlang keihard aanzet, merk ik niet dat ik daarna slechter hoor, dus 
heeft er ook zeker geen gehoorbeschadiging plaatsgevonden. 

37. De omwonenden van Schiphol moeten niet zeuren over de overlast van een extra 
landingsbaan: die paar extra vliegtuigen zijn niet hinderlijk. 

38. Van geluidshinder kun je ziek worden. 

39. Alleen te hoog geluid kan pijn aan je oren veroorzaken. 

40. Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, broeikaseffect, zure 
regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral geïnteresseerd in hoe die 
problemen ontstaan zijn en wat ze precies inhouden. 

41. Van de problemen genoemd in de vragenlijst (bijv. gat in de ozonlaag, broeikaseffect, zure 
regen, energievoorziening, geluidshinder) ben ik vooral geïnteresseerd in hoe ik eraan kan 
bijdragen om die problemen te helpen oplossen. 

Nu volgt de derde soort opdrachten: aankruisen watje van milieuonderwerpen weet en hoe 
interessant je deze vindt. Deze opdrachten staan geheel op de tweede pagina van het 
antwoordblad! 
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Antwoordblad 
bij leerlingenvragenlijst over natuur en milieu 

School: .......................................... Beweringen 
Klas: ...... , HAVO I VWO* Omcirkel een van de cijfers 
Leeftijd: ...... jaar 
Geslacht: M I V * -V ·a -Heb je al les gehad in het nieuwe vak 

V 
V 
::= 

Algemene NatuurWetenschappen (ANW)? 4-o 
0 

JA/NEE* C/r en s:: s:: 
en V V s:: V V s:: Zo ja: V 0 s:: 
V 

4-o 
0 

Vond je het een leuk vak? JA I NEE *, V "'@ V 
V V a ..c en a omdat s:: 

"'@ en en~ V "'@ s:: s:: V 
~ V V s:: ~ ······················································· a V V 0 

,..... 
s:: 

~ V 4-o V V ······················································· V "'@ V Qj V a a Welk boek/methode is voor ANW gebruikt? ..c ..c ..c 
....................................................... 

13. 1 2 3 4 5 
14. 1 2 3 4 5 Zo nee: 
15. 1 2 3 4 5 

Weetje waar dit vak over gaat? 
16. 1 2 3 4 5 

JA I NEE I EEN BEETJE * 17. 1 2 3 4 5 
Lijkt het je een leuk vak? JA I NEE *, omdat 18. 1 2 3 4 5 
······················································· 19. 1 2 3 4 5 
....................................................... 20. 1 2 3 4 5 

21. 1 2 3 4 5 
22. 1 2 3 4 5 

Vragen 23. 1 2 3 4 5 
Omcirkel het juiste antwoord. 24. 1 2 3 4 5 

25. 1 2 3 4 5 
1. a b c d 26. 1 2 3 4 5 
2. a b c d 27. 1 2 3 4 5 
3. a b c d 28. 1 2 3 4 5 
4. a b c d 29. 1 2 3 4 5 
5. a b c d 30. 1 2 3 4 5 
6. a b c d 31. 1 2 3 4 5 
7. a b c d 32. 1 2 3 4 5 
8. a b c d 33. 1 2 3 4 5 
9. a b c d 34. 1 2 3 4 5 
10. a b c d 35. 1 2 3 4 5 
11. a b c d 36. 1 2 3 4 5 
12. a b c d 37. 1 2 3 4 5 

38. 1 2 3 4 5 
39. 1 2 3 4 5 
40. 1 2 3 4 5 
41. 1 2 3 4 5 
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Ik vind het onderwerp ... Ik weet van het onderwerp ... 

c: 01) 

·a ·a 
Q) (j) 
Cl) ....... ~ Cl) c: 

....... :s ~ ....... 
c: t:: Cl) Q) 

~ Q) ....... Cl) ·a Cl) 
Q) Cl) t...,. c: 1-o Q) ~ 

Cl) ....... 0 ~ Q) c: ·a Q) c: Cl) ....... Q) Q) 
1-o ....... Cl) c: > -Q) ~ Q) Q) -....... Cl) Q) ·a ~ Q) ~ 

.5 Cl) ·a 1-o Q) Q) 01) ~ 
Q) Q) 0 > ::::::;" a 1-o ....... ....... 

Q) > ·a 1-o Q) Q) c: 1-o Q) ....... Q) 
Q) ....... Q) ·a Q) "'0 Q) 'Q) Q) Q) c: ~ 

Q) Q) Q) ·a ~ Onderwerpen: N ·- 0 N ..c: 1-o ..c: 

Broeikaseffect 
Recycling 
Vijfde baan op Schiphol 
Fossiele brandstoffen 
Gevolgen van oorlog in Kosovo 
voor het milieu 
Afvalverbrandingsinstallaties 
Radioactieve stoffen in 
ziekenhuizen 
Duurzame ontwikkeling_ 
Aanleg van de Betuwelijn 
Milieuvriendelijke verf 
Geluidshinder door snelwegen 
Kernenergie 
Elektrische auto 
Uitsterven van dieren 
Drijfgassen in spuitbussen 
Chemisch afval 
Wetgeving_ over geluidshinder 
Alternatieve energiebronnen 
Tropische bosbranden 
Verkeersremmende maatregelen 
Stijging zeespiegel Noordzee 
Olierampen 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 
door walkmans en disco's 
Binnenlandse vluchten 
Kernafval 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 
Energieverbruik binnenshuis 
Gat in de ozonlaag 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 
Overstromingen van de Maas 
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A2. Correlatiecoëfficiënten bij beweringen proefenquête 

In onderstaande tabel zijn de Pearson-correlatiecoëfficiënten r weergegeven tussen de scores op de beweringen ( itemnummers 13 t/m 41) van de proefenquête, 
voor zover deze significant zijn op 5%-niveau. 

~ 
'0 

~ 
ti x 
~ 



A3. Frequentietabel itemscores interesse- en kennislijst proefenquête 

In onderstaande tabel zijn voor de 30 onderwerpen uit de interesse- en kennislijst de absolute 
scoreverdelingen weergegeven. Scores die tien maal of vaker zijn gekozen, zijn vet 
weergegeven, om het algemene scorebeeld (positief danwel negatief) per item duidelijk te 
maken. 

Ik vind het onderwerp ... Ik weet van het onderwerp ... 

= OI) 

·a ·a 
CU 'ö en - ~ ~ = - .:: <0 -= ... en CU 

<0 CU - en ·a en 
en '- - CU 

:a en ;; ... 0 - 0 ~ = Q) ::: en CU CU ... 
-~ 

en .5 > CU <0 CU 0 0 -;; 
.5 en ... § .!<: en = CU <0 

CU ~ > ::" CU OI) a ... ... Qj .5 ... 0 > ·a 
CU ~ CU 0 Qj CU CU § "0 'ö ö3 CU .s ~ 

CU CU CU ·a N N ..c ... ~ ..c 

I Ondenverp I I 1 2 3 4 5 I gem I (}" I I 1 2 3 4 5 I gem 

Broeikaseffect I 27 9 7 3 2,66 0,98 0 18 24 
.., 

2 ;) 2.77 
Recycling 2 20 14 7 4 2,81 1,04 2 22 17 4 2 2,62 
Vijfde baan op Schiphol 3 10 15 9 10 3,28 1,21 1 11 17 12 6 3.23 
Fossiele brandstoffen 0 7 13 16 11 3,66 1,01 0 6 20 15 6 3,45 
Gevolgen van oorlog in Kosovo voor 3 11 10 11 12 3,38 1,28 2 3 6 20 16 3,96 
het milieu 
Afvalverbrandingsinstallaties 0 4 14 20 9 3,72 0,88 0 4 15 18 10 3.72 
Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 6 19 8 9 5 2,74 1,22 0 2 12 21 12 3,91 
Duurzame ontwikkeling 2 13 16 10 6 3,11 1,09 0 6 14 11 16 3,79 
Aanleg van de Betuwelijn 1 10 13 17 6 3,36 1,03 1 7 20 13 6 3.34 
Milieuvriendelijke verf 1 6 12 16 12 3,68 1,07 0 2 13 17 15 3.96 
Geluidshinder door snelwegen 0 6 13 17 11 3,70 0,98 0 12 19 10 6 3.21 
Kernenergie 10 15 11 8 3 2.55 1.19 2 11 16 12 5 3.15 
Elektrische auto 13 19 7 7 1 2,23 1.09 2 8 17 15 5 3,28 
Uitsterven van dieren 14 21 4 5 3 2.19 1,17 1 20 15 6 5 2,87 
Driifgassen in spuitbussen 1 6 11 17 12 3,70 1.06 0 2 17 14 14 3.85 
Chemisch afval 3 10 13 14 7 3,26 1,15 1 8 20 12 6 3.30 
Wetgeving over geluidshinder 2 3 11 10 20 3,93 1,16 0 2 9 18 17 4,09 
Alternatieve energiebronnen 7 14 13 5 7 2.80 1.28 2 8 15 15 6 .., ...... 

;),;);) 

Tropische bosbranden 7 16 13 7 3 2.63 1.12 2 10 17 11 6 3.20 
Verkeersremmende maatregelen 3 8 9 16 10 3,48 1.21 2 5 13 16 10 3.59 
Stijging zeespiegel Noordzee 3 15 11 9 8 3,09 1,23 1 11 14 12 8 3.33 
Olierampen 4 19 10 8 5 2,80 1,17 1 8 23 7 7 3,24 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 8 12 13 8 4 2,73 1,21 4 18 12 7 5 2,80 
door walkmans en disco's 
Binnenlandse vluchten 0 5 13 10 18 3,89 1,06 0 2 13 16 15 3.96 
Kernafval 6 11 12 12 5 2,98 1,22 2 7 15 17 4 3.31 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 4 12 13 10 7 3,09 1,21 1 4 22 11 8 3,46 
Energieverbruik binnenshuis 3 9 11 14 9 3,37 1,20 1 13 14 10 8 3.24 
Gat in de ozonlaag 10 18 10 4 4 2.43 1,19 1 16 22 3 4 2.85 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 2 7 12 20 5 3,41 1.02 2 7 19 11 7 3.30 
Overstromingen van de Maas 3 11 17 10 5 3,07 1.08 2 11 19 5 9 3.1 ï 

I (}" 

0.76 
0,87 
1.03 
0.88 
1,06 

0.90 
0.83 
1.06 
0.96 
0.88 
0.98 
1.05 
1.02 
1.03 
0.91 
0.98 
0.86 
1.06 
1.07 
1.09 
1.10 
0.99 
1,15 

0.89 
1.00 
0.96 
1.12 
0.92 
1.05 
1.14 
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A4. Correlatiecoëfficiënten tussen interesse en kennis per item 

In de onderstaande tabel staan de correlatiecoëfficiënten r tussen de scores met betrekking tot 
interesse voor een onderwerp en de scores aangaande kennis van hetzelfde onderwerp. 
Weergegeven is of deze correlaties significant zijn op 1 %-niveau of op 5%-niveau, of niet 
significant zijn (op 5%-niveau). 

Item Onderwerp r Sign. 
42/72 Broeikaseffect + 0,42 1% 
43/73 Recycling +0,66 1% 
44/74 Vijfde baan op Schiphol +0,56 1% 
45/75 Fossiele brandstoffen +0,35 5% 
46/76 Gevolgen van oorlog in Kosovo voor +0,53 1% 

het milieu 
47/77 Afvalverbrandingsinstallaties + 0,51 1% 
48/78 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen +0,39 1% 
49/79 Duurzame ontwikkeling + 0,30 5% 
50/80 Aanleg van de Betuwelijn +0,60 1% 
51181 Milieuvriendelijke verf +0,52 1% 
52/82 Geluidshinder door snelwegen +0,25 niet 
53/83 Kernenergie +0,62 1% 
54/84 Elektrische auto +0,55 1% 
55/85 Uitsterven van dieren +0,36 5% 
56/86 Drijfgassen in spuitbussen + 0,52 1% 
57/87 Chemisch afval +0,76 1% 
58/88 Wetgeving over geluidshinder +0,63 1% 
59/89 Alternatieve energiebronnen +0,69 1% 
60/90 Tropische bosbranden +0,69 1% 
61/91 Verkeersremmende maatregelen +0,63 1% 
62/92 Stijging zeespiegel Noordzee +0,54 1% 
63/93 Olierampen +0,37 5% 
64/94 Gehoorbeschadiging bij jongeren door +0,79 1% 

walkmans en disco's 
65/95 Binnenlandse vluchten + 0,51 1% 
66/96 Kernafval +0,65 1% 
67/97 Ondergrondse aanleg spoorlijnen +0,73 1% 
68/98 Energieverbruik binnenshuis + 0,61 1% 
69/99 Gat in de ozonlaag + 0,47 1% 
70/100 Geluidsoverlast door vliegverkeer +0,56 1% 
711101 Overstromingen van de Maas +0,40 1% 
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AS. Toelichting op de antwoorden bij de vragen in de proefenquête 

Hieronder staan de antwoorden op de vragen en beweringen in de proefenquête kort 
toegelicht, voor zover deze kennis betreffen en toelichting behoeven. 

Vraag 1 
Op de vraag welke natuurlijke energiebron als laatste opraakt bij continuering van het huidige 
verbruik op wereldniveau, is het antwoord steenkool. Dit blijkt uit de volgende tekst uit [6]: 
"Om de energiebehoefte in de toekomst te analyseren heeft het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), een lichaam ingesteld door de Verenigde Naties (UNEP) en de 
World Meteorologie Organisation (WMD), in 1990 een 'business as usual scenario' 
gepubliceerd dat uitgaat van een bevolkingsstabilisatie op een niveau van 10,5 miljard, 
economische groei, dominantie van kolen in de energievoorziening, een toename van de 
energie-efficiëntie en een voortgang van de ontbossing. In 2025 zullen volgens dit scenario de 
bewezen reserves aan olie, gas en uranium vrijwel op zijn gebruikt, alleen kolen zijn dan nog 
voldoende aanwezig. " 

Vraag 2 
Op de vraag welke energiebron in Nederland het meeste wordt gebruikt, is het antwoord 
eveneens steenkool, zoals blijkt uit informatie in [28]. Wel is het zo, dat het aandeel van 
aardgas in de nationale energievoorziening toeneemt. 

Vraag 3 
De meeste energie die in Noord-Brabant gebruikt wordt, wordt geproduceerd in de 
Amercentrale in Geertruidenberg, zo blijkt uit [28]. Ook de Dongecentrale en centrale 
Moerdijk verzorgen elektriciteit in Noord-Brabant, maar deze zijn kleiner dan de 
Amercentrale. Verder wordt in Zuid-Nederland elektriciteit opgewekt in de Clauscentrale in 
Maasbracht (vooral voor Limburg) en de Centrale Borssele. 

Vraag 4 en 5 
Op http://www.dds.nl/-pdc/9215000/dlbespaare.htrn (Loket Milieu) wordt het gemiddeld 
verbruik per jaar van de belangrijkste huishoudelijke apparaten gegeven: 

Licht 800 kWh 35% 
CV-pomp 450 kWh 19% 
Koelkast 400 kWh 17% 
Wasmachine 275 kWh 12% 
TV+audio 147 kWh 6% 
Koffiezetapparaat 100 kWh 4% 
Stofzuiger 65 kWh 3% 
Wasemkap 60 kWh 3% 
Strijkijzer 30 kWh 1% 

Totaal 2327 kWh, dus ongeveer 2·103 kWh. 

Vraag 6 
Rendementen van CV-ketels liggen tussen 75% ('gewone' CV-ketel) en 90% 
(hoogrendementsketel). Installaties voor het gebruik van zonne-energie halen in praktijk nog 
lage rendementen (20% of minder). Dat het niet efficiënt is om hoogwaardige elektrische 
energie om te zetten in louter warmte, is evident. Ook een open haard is natuurlijk niet 
efficiënt. 
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Vraag 7 
Uit informatie in [28] blijkt dat de kerncentrale in Borssele zeker niet groter is qua omvang 
dan de eenheden van de Amercentrale in Geertruidenberg. Uit de antwoorden van de 
leerlingen in de proefenquête blijkt dat aan het begrip 'schoon' diverse interpretaties kunnen 
worden gegeven. In elk geval zorgen kerncentrales voor minder COz-uitstoot dan 
steenkoolcentrales, maar is het afval van een kerncentrale door het radioactieve karakter ervan 
gevaarlijker. De directe energieproductie is derhalve 'schoner' voor het milieu, maar het· 
afvalprobleem is een milieuprobleem op zich. 

Vraag 8 
Op de internetpagina van het European Environment Agency (http://www.eea.eu.int) is in het 
rapport 'Societal trends and target sectors' gevonden voor welk deel de vijfbelangrijkste 
sectoren (energiesector, industrie, transport, landbouw en huishoudens) bijdragen aan de 
emissies van diverse gassen. De gegevens zijn van 1994 en gaan over Europa. Zie hiervoor 
http://www.eea.eu.int/frseain.htm, http://themes.eea.eu.int:80/showpage.php//?pg=36751 of 
onderstaande tabel 

%per sector Energie Industrie Transport Landbouw Huishoudens 
NH3 97 
SOz 60 25 
NO x 20 13 63 
NzO 37 48 
COz 33 24 24 15 
co 69 10 

CH4 52 45 

Hieruit volgt dat de energiesector voor de grootste bijdrage aan de C02-uitstoot in Europa. 

Vraag 9 
Ammoniakgas (NH3) veroorzaakt verzuring van de lucht. Het is geen broeikasgas (zie vragen 
24 t/m 28), tast niet de ozonlaag aan (idem) en zorgt ook niet voor smogvorming, die meestal 
optreedt tengevolge van bijv. uitlaatgassen, hetgeen verbrandingsgassen (C02 bijv.) zijn. 

Vraag 10 
De decibel-schaal voor geluidsniveaus is een logaritmische schaal. Dit betekent dat een 
toename van het geluidsniveau met een factor 2 een toename van het geluidsniveau uitgedrukt 
in bel (B) betekent van 10log 2 = 0,3 B, ofwel een toename van 3 decibel (dB). 

Vraag 11 
Over geluidsabsorberende materialen zegt Middelink in Systematische Natuurkunde voor 
bovenbouw VWO, deel B-1: "De beste geluidsabsorberende materialen hebben een ruw 
oppervlak met vele kleine holten. Een invallende geluidsgolfwordt dan een aantal malen 
gereflecteerd, voordat de golf zo 'n holte verlaat. En omdat bij iedere reflectie een gedeelte 
van de geluidsenergie wordt overgedragen aan het materiaal, is de intensiteit-van de 
geluidsgolf sterk afgenomen bij het verlaten van de holte. " 
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Vraag 12 
In [21] wordt vermeld dat gemiddeld per Nederlander per jaar 500 kg huishoudelijk afval 
wordt geproduceerd. Hierin is het bedrijfsafval, dat bedrijven maken bij het produceren van 
producten, niet meegenomen. 

Bewering 19 
Op http://www.dds.nl/-pdc/9215000/dlbespaare.htm (Loket Milieu) wordt vermeld dat het 
nemen van een douche gemiddeld de helft minder water kost dan het nemen van een bad. 
Kwantitatieve gegevens worden niet gegeven. 

Bewering 20 
Op http://www.dds.nl/-pdc/921 5000/dlbespaare.htm (Loket Milieu) wordt vermeld dat 
elektrisch verwarmen en elektrisch koken ruim tweemaal zoveel energie vergt als verwarmen 
of koken met gas. Ook hier worden geen kwantitatieve gegevens verstrekt. 

Beweringen 24 t/m 28 
Voor een ui.tgebreide bespreking van de begrippen broeikaseffect en gat in de ozonlaag wordt 
verwezen naar [6] of een van de ANW-methodes [10, 11, 12]. Hier wordt volstaan met een 
korte beschrijving. 

De mens produceert voornamelijk de volgende broeikasgassen: C02 (koolstofdioxide, fossiele 
brandstof, o.a. autoverkeer), C~ (methaan, landbouw en fossiele brandstof), NzO 
(stikstofdioxide (lachgas), kunstmest, fossiele brandstof), 0 3 (ozon), CFK's 
( chloorfluorkoolwaterstoffen, spuitbussen, koelkasten, schuimplastics ). Deze extra productie 
versterkt het natuurlijke broeikaseffect. De natuurlijke aanwezigheid van deze gassen in de 
dampkring zorgt voor absorptie en reflectie van de door de aarde uitgezonden IR-straling, 
waardoor de aarde een gemiddelde temperatuur heeft van 15 graden Celsius. Maar de grotere 
concentratie broeikasgassen door menselijke productie leidt tot o.a. temperatuurstijging en 
stijging van de zeespiegel. 

De ozonlaag heeft als functie het absorberen van UV -straling (golflengte kleiner dan 350 nm), 
die schadelijk is voor planten, dieren en mensen, met gevolgen als afuemende groei van 
planten en een verhoogde kans op huidkanker bij mensen. De aantasting van de ozonlaag in 
de stratosfeer door onder andere CFK's heeft totgevolg dat een groter deel van de UV-straling 
de aarde bereikt. 

Het betreft dus twee wezenlijk verschillende effecten. Verwarring van beide effecten kan 
mogelijk ontstaan omdat CFK's broeikasgassen zijn én de ozonlaag aantasten of omdat ozon 
zelf ook een broeikasgas is. Beide effecten treden echter op in verschillende lagen van de 
atmosfeer: het broeikaseffect in de troposfeer (tot 20 km hoogte), en het gat in de ozonlaag 
voornamelijk in de stratosfeer (20 tot 60 km hoogte). 

Vraag 29 
Bij verbrandingsprocessen met hoge temperaturen verbinden de twee stoffen stikstof en 
zuurstof, beide in ruime mate aanwezig in lucht, zich tot stikstofoxiden. Wanneer deze in 
aanraking komen met water, in de lucht of op aarde, ontstaat er salpeterzuur (HN03), hetgeen 
verzuring van het water veroorzaakt. Dit heeft vele gevolgen voor de bodem: voedingsstoffen 
worden uit de bodem gewassen, fijne wortels van planten raken beschadigd en micro
organismen in de bodem worden beïnvloed. 
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Appef!dix B: DE DEFINITIEVE ENQUÊTE 

BI. De enquête 

Op de volgende pagina's is de tekst van de definitieve enquête weergegeven, gevolgd door de 
begeleidende brief aan de docenten natuurkunde en de docentenlijst bij de enquête. 
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TU/e 
technische universiteit eindhaven 

ENQUÊTE OVER NATUUR EN MiliEU 
VOOR LEERLINGEN 5-VWO 

Met deze enquête willen wij te weten komen hoe jullie over het milieu denken. Jullie antwoorden 
kunnen namelijk hulp bieden bij het ontwikkelen van lesmateriaal over het milieu in de nieuwe 
Tweede Fase. 

De enquête bestaat uit twee opdrachten. 

De eerste opdracht, opdracht A, bestaat uit 19 beweringen over milieuonderwerpen. Het is de 
bedoeling dat je aangeeft in hoeverre je het met de bewering eens of oneens bent. Je kunt dat doen 
door één hokje achter de bewering aan te kruisen. Je kunt steeds kiezen uit vijf mogelijkheden. 

Bij de tweede opdracht, opdracht B, geven we je een aantal onderwerpen die iets met een 
milieuprobleem te maken hebben. Het is de bedoeling dat je aankruist in hoeverre je het genoemde 
onderwerp interessant vindt en in hoeverre je iets van het onderwerp weet. Ook hier heb je steeds vijf 
keuzes. 

Voordat je begint met de vragenlijst, vragen we je om hieronder wat gegevens in te vullen. Daarna 
mag je met opdracht A beginnen. Als je na afloop vragen of opmerkingen hebt, kun je die noteren op 
de laatste pagina van de enquête. Alvast bedankt voor je medewerking! 

Gegevens 

Leeftijd: ...... jaar 
Geslacht: MI V'" 

Heb je vorig schooljaar alles gehad in het nieuwe vak Algemene 
NatuurWetenschappen (ANW)? JA I NEE'" 

Zo]A: 
Vond je het een leuk vak? ja I nee"'', omdat .............................. .. 

Zo NEE: 
Weet je waar dit vak over gaat? ja I nee I een beetje'" 
Lijkt het je een leuk vak? ja I nee*, omdat ............................... . 

* omcirkelen wat van toepassing is 
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OPDRACHT A: BEWERINGEN 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met de gestelde beweringen. 
Doe dit door bij elke bewering één van de vijf hokjes aan te kruisen. 

Ik doe altijd het licht uit op mijn kamer als ik enige tijd wegga 
(bijvoorbeeld, om te gaan eten). 

Ik ben van plan later bewust te letten op elektrisch energieverbruik. 

Ik ben later van plan om alternatieve energie (zonne-energie, 
windenergie etc.) te gaan gebruiken. 

Ik vind de hoge prijs van de installatie voor het gebruik van zonne
energie een bezwaar. 

Ik ben voor het gebruik van kernenergie. 

Ik vind kerncentrales acceptabel, omdat de kans dat er iets misgaat heel 
klein is. 

Een positiefpunt van kerncentrales vind ik dat ze schoner voor het 
milieu zijn dan steenkoolcentrales. 

Ik zallater zo veel mogelijk met fiets of trein reizen in plaats van met de 
auto. 

9 Als ik kan kiezen tussen de fiets en de brommer om naar school te gaan, 
dan kies ik de fiets. 

10 In m'n eentje kan ik de milieuproblemen niet oplossen, dus doe ik ook 
. niet veel aan de milieuproblematiek. 

11 Ik vind carpoolen niet nodig. 

12 Geluidshinder is een milieuprobleem. 

13 Hard geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid. 

14 Ik vind het terecht dat de omwonenden van Schiphol klagen over de 
extra geluidsoverlast van vliegtuigen bij de aanleg van een extra 
landingsbaan. 

15 Ik vind milieuonderwerpen die ook politieke aspecten hebben interessant. 

16 Van milieuonderwerpen die erg nadrukkelijk aandacht krijgen op tv en in 
kranten, vind ik het interessant om ze ook op school behandeld te 
krijgen. 

17 Over milieuonderwerpen die al in de basisvorming behandeld zijn, weet 
ik genoeg, dus die hoeven voor mij niet nog eens, met meer diepgang, 
aan de orde te komen in de bovenbouw. 

18 Ik vind het interessant om erachter te komen hoe ik persoonlijk bij kan 
dragen aan de oplossing van milieuproblemen. 

19 Ik maak me emstig zorgen over de leefbaarheid van de aarde in de 
toekomst. 
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OPDRACHT B: INTERESSE EN KENNIS 

Geef aan in hoeverre je de genoemde onderwerpen interessant vindt en wat je ervan weet. 
Doe dit door bij elk onderwerp twee keer een hokje aan te kruisen. 

Ik vind het onderwerp ... Ik weet van het onderwerp ... 

= on 
·a ·a 

Q) '0) 
<1.1 ...... ~ <1.1 = ...... :s ro ...... 

= t: <1.1 Q) 
<1.1 ·- <1.1 ro Q) ...... Q) - = ~ <1.1 !......, = 1-o Q) <1.1 ..... 0 ro Q) Q) = ·a Q) = <1.1 ...... > Q) 
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Broeikaseffect 
Recycling 
Vijfde baan op Schiphol 
Fossiele brandstoffen 
Gevolgen van oorlog in Kosovo 
voor het milieu 
Afvalverbrandingsinstallaties 
Radioactieve stoffen in 
ziekenhuizen 
Duurzame ontwikkeling 
Aanleg van de Betuwelijn 
Milieuvriendelijke verf 
Geluidshinder door snelwegen 
Kernenergie 
Elektrische auto 
Uitsterven van dieren 
Driifgassen in spuitbussen 
Chemisch afval 
Wetgeving over geluidshinder 
Alternatieve energiebronnen 
Tropische bosbranden 
Verkeersremmende maatregelen 
Stiigingzeespiegel~oordzee 

Olierampen 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 
door walkmans en disco's 
Binnenlandse vluchten 
Kernafval 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 
Energieverbruik binnenshuis 
Gat in de ozonlaag 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 
Overstromingen van de Maas 
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Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de enquête? 
Schrijf die dan hieronder op: ·· 
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TU/e 
technische universiteit eindhaven 

faculteit technische natuurkunde 

Eindhoven, IS september I999 

betreft: enquête NME 

Geachte collega, 

Dit schooljaar is de nieuwe Tweede Fase van start gegaan. Dit heeft vele gevolgen, zowel voor 
onderwijsvormen als voor onderwijsinhouden. Enkele van de nieuwe eisen in de 
eindexamenprogramma's betreft het benadrukken van de techniek in de exacte vakken en het 
aandacht schenken aan aspecten van natuur- en milieueducatie (NME) in vrijwel alle vakken. 
Vanuit de natuurkundedidactiek aan de TUE wordt op dit moment onderzocht hoe deze aspecten 
(natuurkunde, techniek en NME) verweven kunnen worden. Weliswaar is er reeds materiaal 
ontwikkeld, maar wij pogen met deze enquête in kaart te brengen hoe leerlingen aankijken tegen 
natuur en milieu in een context van natuurkunde en techniek in ruime zin, in de hoop de 
resultaten te kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal. 

Onze onderzoeksvragen zijn onder andere: 
hoe staan leerlingen tegenover natuur en milieu en hoe gedragen ze zich ten opzichte 
daarvan; 
hebben leerlingen interesse voor bepaalde onderwerpen van NME, die in het natuurkunde
onderwijs behandeld kunnen worden en welke aspecten van dit onderwerp bepalen dan de 
interesse van de leerling; 
heeft onderwijs in de basisvorming of informatie vanuit de media invloed op het denken en 
de belangstelling van de leerlingen ten aanzien van NME; en hoe zit dat met het nieuwe vak 
ANW? 

Om te trachten antwoorden op deze vragen te krijgen, doen wij een beroep op uw medewerking. 
Wij verzoeken u, om de bijgevoegde leerlingenenquête in uw natuurkundeles te laten invullen 
door één of meer van uw s-VWO-klassen. Het afnemen van deze enquête kost ongeveer IS 
minuten. Verder verzoeken we u om zelf de bijgevoegde docentenlijst in te vullen. U kunt het 
geheel (leerlingenenquêtes en docentenlijst) in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen. 
Graag binnen twee weken. 

Uiteraard krijgt u ook t.z.t. informatie over de uitkomsten van het onderzoek, o.a. via NVOX. 
Desgewenst kunt u ook een exemplaar van het onderzoeksverslag ontvangen; dit kunt u aangeven 
onderaan de docentenlijst 

Dr. Gerrit erkerk 
Didactiek Natuurkunde TUE 

Patriek van Aarle 
afstudeerder 

-----
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Docentenlijst bij "Enquête over natuur en milieu voor leerlingen 5-VWO" 

Graag deze lijst invullen en, samen met de door leerlingen ingevulde enquêtes, in de 
antwoordenvelop terugsturen. 

Algemeen 

Naam school *: .............................................................................................................................. . 

Naam docent*: .............................................................................................................................. . 

Aantal ingevulde leerlingenenquêtes: .......................................................................................... . 

Welke ANW-methode gebruikt de school? .................................................................................. . 

Over natuur- en milieueducatie (NME) 

In hoeverre ziet u mogelijkheden om (meer) aandacht te schenken aan NME in: 

. het vak natuurkunde: 

- het vak ANW: 

- vakoverstijgende profielwerkstukken: 

In hoeverre bent u zelf van plan om NME in uw onderwijs daadwerkelijk meer plaats te geven? 

WelkeNME-onderwerpen acht u geschikt om in het natuurkunde-onderwijs te implementeren? 
(voorbeelden: afvalverwerking, broeikaseffect, windenergie, geluidshinder) 

WelkeNME-onderwerpen vindt u zelf interessant om leerlingen aan te bieden? 

Eventuele opmerkingen kunt u geven op de achterzijde van deze lijst. 

Wilt u een exemplaar ontvangen van het onderzoeksverslag? JA f NEE 

1' Alleen bedoeld voor eventuele correspondentie onzerzijds. 
Het verslag van het onderzoek zal geen namen van scholen of docenten bevatten. 
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B2. Correlatiecoëfficiënten bij beweringen enquête 

In onderstaande tabel zijn de Pearson-correlatiecoëfficiënten r weergegeven tussen de scores op de beweringen (itemnummers 13 t/m 41) van de 
enquête, voor zover deze significant zijn op tenminste 5%-niveau. In de tabel is bij de coëfficiënten 5 aangegeven, indien deze op wel op 5%-, 
maar niet op 1 %-niveau significant zijn. Indien de coëfficiënten ook op 1 %-niveau significant zijn, is niets aangegeven. 



B3. Frequentietabel itemscores interesse- en kennislijst enquête 

In onderstaande tabel zijn voor de 30 ondeiWerpen uit de interesse- en kennislijst de absolute 
scoreverdelingen weergegeven. Scores die 90 maal ofvaker zijn gekozen (ca. 20%), zijn vet 
weergegeven, om het algemene scorebeeld (positief danwel negatief) per item duidelijk te maken. 

Ik vind het onderwerp ... Ik weet van het onderwerp ... 
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J Ondenverp I I I 2 3 4 5 Jgem I (j I I I I 2 I 3 I 4 5 I gem 

Broeikaseffect 17 234 139 55 11 2,58 0,84 15 249 154 31 2 2,46 
Recycling. 25 210 139 73 9 2,63 0.88 12 235 172 29 2 2,50 
Vijfde baan op Schiphol 39 117 101 127 70 3,16 1.21 8 90 146 162 43 3,32 
Fossiele brandstoffen 21 124 162 111 30 3,01 0,99 10 130 174 111 20 3.00 
Gevolgen van oorlog in Kosovo voor 25 120 108 131 68 3,26 1,48 3 30 95 182 139 3,94 
het milieu 
Afvalverbrandingsinstallaties 11 66 150 168 55 3.42 0,96 3 43 147 186 68 3,61 
Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 51 196 111 75 21 2,60 1,04 5 33 106 207 97 3,80 
Duurzame ontwikkeling 50 130 180 61 31 2,76 1,04 11 56 178 122 76 3,44 
Aanleg van de Betuwelijn 32 122 118 135 49 3,10 1,13 13 147 157 111 19 2.95 
Milieuvriendelijke verf 12 67 141 142 92 3,52 1,05 4 32 125 185 98 3.77 
Geluidshinder door snelw~en 14 72 139 175 51 3,39 0,99 5 99 201 114 25 3,12 
Kernenergie 78 222 94 39 20 2.34 1,00 30 166 147 92 9 2,74 
Elektrische auto 137 213 52 38 12 2,06 1,00 17 108 145 123 49 3,18 
Uitsterven van dieren 136 197 83 22 14 2,07 0.98 28 192 163 48 11 2,60 
Drijfgassen in spuitbussen 11 68 163 154 56 3,39 0,97 10 70 160 154 50 3,37 
Chemisch afval 9 115 165 122 31 3,07 0.98 5 71 201 141 26 3,25 
Wetgeving over geluidshinder 4 41 89 175 142 3,91 0,97 4 26 97 179 137 3,95 
Alternatieve energiebronnen 105 199 102 36 10 2,22 0,96 19 187 149 76 13 2,72 
Tropische bosbranden 61 168 144 64 14 2.56 0,99 9 110 191 111 20 3,05 
Verkeersremmende maatregelen 21 95 134 130 71 3.30 1,11 15 87 176 134 29 3,17 
Stijging zeespiegel Noordzee 53 171 120 85 22 2.67 1,06 12 129 165 110 27 3,02 
Olierampen 36 184 130 86 13 2.68 0,97 5 97 202 119 20 3.12 
Gehoorbeschadiging bij jongeren 59 133 124 88 48 2,85 1,19 31 172 180 49 10 2,63 
door walkmans en disco's 
Binnenlandse vluchten 17 59 108 175 92 3,59 1;07 7 40 123 176 97 3,71 
Kernafval 58 174 128 66 26 2.62 1,06 15 106 168 125 29 3,11 
Ondergrondse aanleg spoorlijnen 67 176 109 76 24 2.59 1.09 5 52 167 168 52 3.47 
Energieverbruik binnenshuis 18 133 165 97 36 3.00 1.00 7 141 182 94 17 2.94 
Gat in de ozonlaag 79 220 91 49 12 2.32 0,97 20 228 144 45 6 2.52 
Geluidsoverlast door vliegverkeer 13 59 145 163 70 3.48 1.00 7 108 182 116 31 3.13 
Overstromingen van de Maas 45 133 120 100 54 2.97 1.18 16 121 169 102 36 3,05 

I (j 

0,69 
0.68 
0.96 
0.90 
0,92 

0.88 
0.90 
1.00 
0.93 
0.91 
0.86 
0.93 
1.04 
0.86 
0.95 
0.83 
0.92 
0.90 
0.87 
0.93 
0.95 
0.84 
0,86 

0.96 
0.95 
0.89 
0.87 
O.ï9 
0.91 
0.99 
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B4. Rotatiematrices factoranalyse interesse- en kennislijst enquête 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de factoranalyses weergegeven, voor achtereenvolgens de 
interesse-items 20 t/m 49 en de kennis-items 50 tlm 79. Per analyse zijn twee tabellen weergegeven. In de 
eerste tabel staan de eigenwaarden voor de verschillende factoren en de percentages van de variantie die 
door de desbetreffende factor verklaard worden, ook na rotatie. In de tweede tabel worden de factorladingen 
van elke variabele op de diverse factoren weergegeven. Deze zijn in de tabel gesorteerd, zodat de variabelen 
die door dezelfde factor voor het grootste gedeelte verklaard worden, onder elkaar staan. 

Factoranalyse interesse-items 20-49 

Total Varianee Explained 

Extraction Sums of Squared 
Initia! Eiaenvalues Leadinas Rotatien Sums of Sauared Leadinas 

%of Cumuialive %of Cumuialive %of Cumuialive 
Component Total Varianee % Total Varianee % Totai Varianee % 
1 6,583 21,945 21,945 6,583 21,945 21,945 3,076 10,254 10,254 
2 2,307 7,689 29,634 2,307 7,689 29,634 2,928 9,759 20,014 
3 2,080 6,932 36,566 2,080 6,932 36,566 2,906 9,687 29,700 
4 1,597 5,322 41,888 1,597 5,322 41,888 2,046 6,821 36,521 
5 1,314 4,381 46,270 1,314 4,381 46,270 1,984 6,614 43,135 
6 1,093 3,642 49,911 1,093 3,642 49,911 1,689 5,629 48,764 
7 1,045 3,484 53,396 1,045 3,484 53,396 1,389 4,632 53,396 
8 ,980 3,266 56,661 
9 ,934 3,113 59,774 
10 ,913 3,043 62,818 
11 ,859 2,865 65,682 
12 ,808 2,694 68,376 
13 ,770 2,566 70,942 
14 ,747 2,490 73,432 
15 ,719 2,396 75,828 
16 ,700 2,334 78,162 
17 ,641 2,137 80,300 
18 ,611 2,035 82,335 
19 ,585 1,949 84,284 
20 ,550 1,833 86,117 
21 ,529 1,765 87,881 
22 ,490 1,635 89,516 
23 ,473 1,578 91,094 
24 ,435 1,450 92,544 
25 ,428 1,428 93,973 
26 ,406 1,352 95,325 
27 ,380 1,266 96,591 
28 ,368 1,228 97,820 
29 ,336 1,121 98,941 
30 318 1 059 100 000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Factoranalyse kennis-items 50-49 

Total Varianee Explained 

Extraction Sums of Squared Rotatien Sums of Squared 
lnitial Eiqenvalues Leadinas Leadinas 

%of Cumulativ %of Cumulativ %of Cumulativ 
Component Total Varianee e% Total Varianee e% Total Varianee e% 
1 6,766 22,554 22,554 6,766 22,554 22,554 3,055 10,184 10,184 
2 1,793 5,977 28,531 1,793 5,977 28,531 2,212 7,374 17,558 
3 1,668 5,558 34,089 1,668 5,558 34,089 2,117 7,056 24,614 
4 1,375 4,585 38,674 1,375 4,585 38,674 2,021 6,738 31,352 
5 1,284 4,280 42,955 1,284 4,280 42,955 1,985 6,615 37,967 
6 1,214 4,048 47,002 1,214 4,048 47,002 1,916 6,385 44,352 
7 1,031 3,437 50,440 1,031 3,437 50,440 1,826 6,087 50,440 
8 ,989 3,296 53,736 
9 ,975 3,248 56,984 
10 ,896 2,988 59,972 
11 ,857 2,858 62,830 
12 ,855 2,851 65,681 
13 ,818 2,728 68,408 
14 ,766 2,554 70,962 
15 ,758 2,527 73,489 
16 ,701 2,336 75,825 
17 ,681 2,269 78,094 
18 ,670 2,234 80,328 
19 ,641 2,137 82,465 
20 ,632 2,105 84,570 
21 ,595 1,982 86,553 
22 ,559 1,863 88,416 
23 ,552 1,840 90,257 
24 ,486 1,621 91,878 
25 ,467 1,557 93,435 
26 ,455 1,516 94,951 
27 ,433 1,442 96,394 
28 ,398 1,325 97,719 
29 ,374 1,246 98,965 
30 .310 1 035 100,000 

- Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

Component 
1 2 3 4 

VR73 ,630 ,268 -2,362E-02 -5,731E-02 

VR78 ,616 ,201 ,196 ,225 

VR75 ,598 ,147 -3,985E-02 5,323E-02 

VR52 ,572 ,111 ,218 -7,218E-02 

VR58 ,534 -4,114E-02 5,840E-02 ,257 

VR66 ,512 5,357E-02 -,107 9,099E-02 

VR69 ,511 -5,598E-02 ,238 ,119 

VR61 ,106 ,767 ,121 8,211E-02 

VR74 ,244 ,667 ,158 -8,945E-02 

VR72 ,228 ,423 7,653E-02 ,332 

VR50 9,012E-02 6,942E-02 ,621 -5,395E-02 

VR77 -3,991E-02 ,178 ,578 9,049E-02 

VR70 8,676E-02 ,147 ,538 ,185 
VR71 ,263 ,326 ,461 ,232 

VR51 ,104 -,263 ,440 ,143 

VR63 -,114 ,108 ,214 ,748 

VR60 ,333 4,296E-02 -2,917E-02 ,569 

VR68 ,165 -8,882E-02 ,209 ,552 

VR59 ,115 ,158 -,234 ,397 

VR79 ,327 5,925E-02 ,326 ,356 

VR54 ,252 -5,167E-02 -4,951E-02 ,168 

VR55 ,109 ,125 ,230 1,406E-02 

VR56 -2.219E-02 ,375 6,369E-02 8,891E-02 

VR67 ,106 ,116 ,190 4,788E-02 

VR62 ,358 ,359 7,565E-02 ,143 

VR57 ,199 -5,920E-02 3,731E-02 9,811E-02 

VR53 4,470E-03 ,329 ,245 ,114 

VR76 ,147 -3,011E-02 ,272 ,109 

VR64 8,818E-02 ,129 9,328E-02 ,221 

VR65 104 363 7 838E-03 ,102 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotatien Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotatien converged in 10 iterations. 
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BS. Resultaten enquête gesorteerd naar geslacht 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores weergegeven op de items van de enquête voor 
de groep jongens en de groep meisjes. Per item is weergegeven: het itemnummer, een korte 
omschrijving, de gemiddelde score van de jongens, de gemiddelde score van de meisjes, of 
het verschil tussen beide groepen significant is op 5%-niveau (J =ja, N =nee) en zo ja, wat de 
T -waarde is die volgt uit de bijbehorende T -toets. 

Itemnr. Korte omschriivine Gem.J Gem.M Si en? T 
Bewerineen 

1 Licht uit bij weggaan 1,79 1,56 J 2,7 
2 Later Ietten op elektrisch energieverbruik 2,42 2,20 J 2,8 
3 Later alternatieve energie gebruiken 2,67 2,94 J 3,4 
4 Hoge prijs van zonne-energie bezwaar 2,24 2,22 N 
5 V oor kernenergie 3,17 3,99 J 8,1 
6 Kerncentrales acceptabel: kleine kans op fout 3,02 3,73 J 6,9 
7 Kerncentrales schoner dan steenkoolcentrales 2,06 2,44 J 4,3 
8 Fiets of trein i.p_.v. auto 3,46 2,76 J 6,8 
9 Fiets i.p.v. brommer 2,87 2,06 J 6,3 
10 In m'n eentie niet oplosbaar. dus ik doe niet veel 3,48 3,75 J 3,2 
11 Carpoolen niet nodig 3,73 4,13 J 5,5 
12 Geluidshinder is milieuprobleem 2,83 2,87 N 
13 Hard geluid is schadelijk voor gezondheid 2,06 1,94 N 
14 Klacht omwonenden Schiphol terecht 2,90 2,25 J 5,8 
15 Politieke aspecten interessant 3,43 3,42 N 
16 Media-onderwerpen ook op school 3,10 2,86 J 2,5 
17 Onderwerpen uit basisvorming niet in bovenbouw 2,72 2,96 J 2,5 
18 Persoonlijk bijdragen interessant 2,81 2,43 J 4,1 
19 Leefbaarheid aarde zorgelijk 2,63 2,57 N 

Interesse-items 
20 Broeikaseffect 2,64 2,52 N 
21 Recycling 2,76 2,46 J 3,5 
22 Vijfde baan op Schiphol 2,93 3,49 J 5,0 
23 Fossiele brandstoffen 2,87 3,22 J 3,7 
24 Gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu 3,49 2,93 J 3,9 
25 Afvalverbrandingsinstallaties 3,37 3,49 N 
26 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 2,78 2,34 J 4,7 
27 Duurzame ontwikkeling 2,73 2,82 N 
28 Aanleg van de Betuwelijn 3,04 3,19 N 
29 Milieuvriendelijke verf 3,68 3,29 J 3,9 
30 Geluidshinder door snelwegen 3,41 3,37 N 
31 Kernenergie 2,10 2,64 J 5,8 
32 Elektrische auto 1,85 2,34 J 5,3 
33 Uitsterven van dieren 2,30 1,79 J 5,5 
34 Drijfgassen in spuitbussen 3,49 3,26 J 2,4 
35 Chemisch afval 3,10 3,04 N 
36 Wetgeving over geluidshinder 3,95 3,85 N 
37 Alternatieve energiebronnen 2,17 2,30 N 
38 Tropische bosbranden 2,75 2,31 J 4,0 
39 Verkeersremmende maatregelen 3,39 3,18 N 
40 Stijging zeespiegel Noordzee 2,75 2,57 N. 

41 Olieralllpen 2,76 2,59 N 
42 Gehoorschade jongeren door walkmans & disco's 2,98 2,69 J 2,6 
43 Binnenlandse vluchten 3,55 3,67 N 
44 Kernafval 2,55 2,73 N 
45 Ondergrondse aanleg spoorlijnen 2,44 2,81 J 3,5 
46 Energieverbruik binnenshuis 3,12 2,86 J 2,7 
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47 Gat in de ozonlaag 2,49 2,09 J 4,5 
48 Geluidsoverlast door vliegverkeer 3,50 3,46 N 
49 Overstromingen van de Maas 3,10 2,79 J 28 

20-49 Totaal interesse 2,93 2,87 N 
Kennis-items 

50 Broeikaseffect 2,40 2,53 N 
51 Recycling 2,58 2,38 J 3 I 
52 Vijfde baan op Schiphol 3,19 3,47 J 3,1 
53 Fossiele brandstoffen 2,85 3,21 J 4,2 
54 Gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu 3,94 3,95 N 
55 Afvalverbrandingsinstallaties 3,54 3,69 N 
56 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 3,84 3,74 N 
57 Duurzame ontwikkeling 3,34 3,60 J 2,7 
58 Aanleg van de Betuwelijn 2,83 3,09 J 3,0 
59 Milieuvriendelijke verf 3,80 3,72 N 
60 Geluidshinder door snelwegen 3,11 3,13 N 
61 Kernenergie 2,53 3,02 J 5,7 
62 Elektrische auto 2,76 3,74 J 11 
63 Uitsterven van dieren 2,67 2,51 N 
64 Drijfgassen in spuitbussen 3,32 3,42 N 
65 Chemisch afval 3,23 3,28 N 
66 Wetgeving over geluidshinder 3,86 4,05 J 2,2 
67 Alternatieve energiebronnen 2,61 2,86 J 2,9 
68 Tropische bosbranden 3,11 2,97 N 
69 Verkeersremmende maatregelen 3,11 3,25 N 
70 Stijging zeespiegel Noordzee 3,02 3,02 N 
71 Olierampen 3,04 3,21 J 2,0 
72 Gehoorschade jongeren door walkmans & disco's 2,64 2,63 N 
73 Binnenlandse vluchten 3,60 3,87 J 2,9 
74 Kernafval 2,92 3,36 J 4,8 
75 Ondergrondse aanleg spoorlijnen 3,27 3,75 J 6,0 
76 Energieverbruik binnenshuis 2,96 2,89 N 
77 Gat in de ozonlaag 2,50 2,55 N 
78 Geluidsoverlast door vliegverkeer 3,01 3,29 J 3,2 
79 Overstromingen van de Maas 3,03 3,06 N 

50-79 Totaal kennis 3,10 3,25 J -
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B6. Resultaten enquête gesorteerd naar genoten ANW-onderwijs 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores weergegeven op de items van de enquête voor 
de groep leerlingen die reeds een jaar onderwijs heeft gehad in het vak ANW (WEL-groep) en 
de groep die dat niet gehad heeft (NIET-groep). Per item is weergegeven: het itemnummer, 
een korte omschrijving, de gemiddelde score van de WEL-groep, de gemiddelde score van de 
NIET -groep, of het verschil tussen beide groepen significant is op 5%-niveau (J =ja, N =nee) 
en zo ja, wat de T -waarde is die volgt uit de bijbehorende T -toets. 

Itemnr. Korte omschrijving Gem. Gem. Sign? T 
WEL NIET 

Beweringen 
1 Licht uit bij weggaan 1,62 1,71 N 
2 Later letten op elektrisch energieverbruik 2,24 2,35 N 
3 Later alternatieve energie gebruiken 2,83 2,77 N 
4 Hoge prijs van zonne-energie bezwaar 2,20 2,25 N 
5 V oor kernenergie 3,77 3,43 J b.9 
6 Kerncentrales accej)tabel: kleine kans ~fout 3,54 3,25 J 2,3 
7 Kerncentrales schoner dan steenkoolcentrales 2,56 2,10 J 4,2 
8 Fiets of trein i.p.v. auto 2,97 3,23 J 2,2 
9 Fiets i.p.v. brommer 2,23 2,64 J 2,7 
10 In m'n eentje niet oplosbaar, dus ik doe niet veel 3,77 3,54 J 2,5 
11 Carpoolen niet nodig 3,89 3,89 N 
12 Geluidshinder is milieuprobleem 2,88 2,83 N 
13 Hard geluid is schadelijk voor gezondheid 2,21 1,94 J 2,4 
14 Klacht omwonenden Schiphol terecht 2,56 2,65 N 
15 Politieke aspecten interessant 3,34 3,46 N 
16 Media-onderwerpen ook op school 2,98 3,02 N 
17 Onderwerpen uit basisvorming niet in bovenbouw 2,71 2,86 N 
18 Persoonlijk bijdragen interessant 2,50 2,70 N 
19 Leefbaarheid aarde zorgelijk 2,65 2,57 N 

Interesse-items 
20 Broeikaseffect 2,63 2,56 N 
21 Recycling 2,50 2,68 N 
22 Vijfde baan op Schiphol 3,04 3,20 N 
23 Fossiele brandstoffen 3,11 2,98 N 
24 Gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu 3,26 3,26 N 
25 Afvalverbrandingsinstallaties 3,56 3,38 N 
26 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 2,53 2,63 N 
27 Duurzame ontwikkeling 2,67 2,80 N 
28 Aanleg van de Betuwelijn 3,22 3,06 N 
29 Milieuvriendelijke verf 3,54 3,51 N 
30 Geluidshinder door snelwegen 3,50 3,35 N 
31 Kernenergie 2,39 2,32 N 
32 Elektrische auto 2,17 2,02 N 
33 Uitsterven van dieren 2,10 2,07 N 
34 Drijfgassen in spuitbussen 3,28 3,42 N 
35 Chemisch afval 3,11 3,06 N 
36 Wetgeving over geluidshinder 3,85 3,93 N 
37 Alternatieve energiebronnen 2,24 2,21 N 
38 Tropische bosbranden 2,63 2,54 N 
39 Verkeersremmende maatregelen 3,21 3,33 N 
40 Stijging zeespiegel Noordzee 2,72 2,66 N 
41 Olieram_Qen 2,61 2,70 N 
42 Gehoorschade jongeren door walkmans & disco's 2,78 2,88 N 
43 Binnenlandse vluchten 3,52 3,61 N 
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44 Kernafval 2,60 2,63 N 
45 Ondergrondse aanleg spoorlijnen 2,66 2,56 N 
46 Energieverbruik binnenshuis 2,89 3,04 N 
47 Gat in de ozonlaag 2,29 2,34 N 
48 Geluidsoverlast door vliegverkeer 3,44 3,50 N 
49 Overstromingen van de Maas 3,12 2,91 N 

Kennis-items 
50 Broeikaseffect 2 28 2,52 J 3,2 
51 Recycling 2,49 2,52 N 
52 Vijfde baan op Schiphol 3,27 3,34 N 
53 Fossiele brandstoffen 2,88 3,05 N 
54 Gevolgen van oorlog in Kosovo voor het milieu 4,05 3,91 N 
55 Afvalverbrandingsinstallaties 3,70 3,59 N 
56 Radioactieve stoffen in ziekenhuizen 3,74 3,82 N 
57 Duurzame ontwikkeling 3,13 3,55 J 4,1 
58 Aanleg van de Betuwelijn 2,99 2,93 N 
59 Milieuvriendelijke verf 3,88 3,73 N 
60 Geluidshinder door snelwegen 3,19 3,10 N 
61 Kernenergie 2,68 2,76 N 
62 Elektrische auto 3,34 3,13 N 
63 Uitsterven van dieren 2,71 2,56 N 
64 Drijfgassen in spuitbussen 3,25 3,41 N 
65 Chemisch afval 3,22 3,27 N 
66 Wetgeving over geluidshinder 3,97 3 94 N 
67 Alternatieve energiebronnen 2,58 2,77 J 2,0 
68 Tropische bosbranden 3,17 3,01 N 
69 V erkeersremmende maatregelen 3,21 3,16 N 
70 StijgingzeespiegelNoordzee 2,99 3 04 N 
71 Olierampen 3,09 3,13 N 
72 Gehoorschade jongeren door walkmans & disco's 2,70 2,60 N 
73 Binnenlandse vluchten 3,73 3,71 N 
74 Kernafval 2,90 3,17 J 2,6 
75 Ondergrondse aanleg spoorlijnen 3,47 3,48 N 
76 Energieverbruik binnenshuis 2,77 2,99 J 2,3 
77 Gat in de ozonlaag 2,37 2,57 J 2,6 
78 Geluidsoverlast door vliegverkeer 3,14 3,12 N 
79 Overstromingen van de Maas 3,17 3,01 N 
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B7. De meningen van leerlingen over het vak ANW 

Hieronder staan de belangrijkste opmerkingen van leerlingen vermeld ten aanzien van het 
nieuwe vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Als eerste zijn de opmerkingen vermeld 
van leerlingen die al eenjaar onderwijs in ANW gehad hebben, daarna de opmerkingen van 
de leerlingen die nog geen onderwijs in ANW gehad hebben. Bij beide categorieën is 
onderscheid gemaakt tussen de leerlingen die het vak leuk vonden en de leerlingen die het vak 
niet leuk vonden. Tot slot zijn de losse opmerkingen verwerkt die leerlingen gemaakt hebben 
op de laatste pagina van de enquête, die hiervoor speciaal bedoeld is. 

Wel ANW gehad 

Leuk: 44 x 

Redenen: Omdat ... 
ik sterrenkunde welleuk vond; 
het niet te moeilijk is; het makkelijk was; 
het interessant is; 
je veel info moest zoeken en het overal in terug komt; 
het over verschillende onderwerpen ging; 
je heel veel zelf mocht doen; 
het iets nieuws was; 
het een leuke manier van lessen volgen was; 
ik allerlei interessante feiten heb geleerd, een heelleuk vak; 
het een rustig en goed te begrijpen vak was; 
je er niks voor hoeft te leren; 
het gaat over veel verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in onze maatschappij; 
je er niks voor hoeft te doen en niet echt voor hoeft na te denken; 
er leuke projecten mee te maken vielen; 
we een fijne leraar hadden; 
het relaxed was; leuke stof, niet moeilijk; 
bepaalde onderwerpen (heelal) mij wel aanspraken; 
het niet diep op de onderwerpen ingaat; 
het niet echt veel huiswerk had. 

Niet leuk: 72 x 

Redenen: Omdat ... 
het oninteressant en saai was; 
het te versnipperd was; het oppervlakkig was; het nergens over gaat; het niet genoeg diepgang heeft; 
het onnodig is als je al natuurkunde en scheikunde in je pakket hebt; 
we veel al bij natuurkunde en scheikunde gehad hadden; 
het boek saai was (ANWactief); 
de informatie niet leuk gebracht werd (ANWactief); 
de lesmethode erg onduidelijk was (ANWactief); 
alleen ANW -biologie leuk was; 
je teveel moet leren; 
de opdrachten vervelend waren; 
het zo rommelig was; 
je veel te veel werkstukken enzo moest inleveren voor een cijfer; er teveel opdrachten waren; je te veel 
verslagen moet maken; 
je allerlei stof kreeg, die je met na/bilsk ook kreeg; het was dus extra veel werk; 
het te eenvoudig was als je exacte vakken in je pakket hebt; 
de onderwerpen niet interessant waren; 
de vragen te moeilijk waren; de opdrachten veel te moeilijk zijn; 
ik niet het idee heb dat ik er iets leer; 
de paragrafen te lang waren; 
we nooit proefjes deden en er domme vragen in het vragenboek staan. 
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Geen ANW gehad 

Idee van de inhoud van het vale 26 x 
Geen idee van de inhoud: 138 x 
Een beetje een idee van de inhoud: 179x 

Leuk: 162 x 

Redenen: Omdat ... 
ik interesse in exacte vakken heb; het interessant lijkt; ik interesse heb in een andere vorm van natuurkunde; 
het over veel verschillende onderwerpen gaat die anders niet behandeld worden; andere factoren ter sprake 
komen naast natuurkunde; het van alles wat is; 
ik van natuurkundige dilemma's houd; het natuurlijke verschijnselen verklaart; 
veel proeven; je meer practicum moet doen; het minder theoretisch is, praktischer; 
het veel op natuurkunde lijkt; idem scheikunde en biologie; ik een beta-pakket heb; 
niet alles voorgekauwd wordt; 
het te maken heeft met interessante 'algemene kennis; 
je meer leert van de dingen om je heen; 
je ook praktische dingen bespreekt; 
ik geïnteresseerd ben in milieuproblemen; het wat met de natuur te maken heeft; 
ik geneeskunde wil studeren; 
de aparte vakken nu door elkaar heen lopen; verschillende dingen gecombineerd worden; 
het over actuele problemen met natuurkunde, biologie en milieu gaat; 
het me algemener lijkt dan natuurkunde; het me 'breder' lijkt dan natuur- en scheikunde nu; 
de onderwerpen me aanspreken; 
je veel nieuwe dingen leert; 
het iets dieper op de stof ingaat; 
ook de leuke aspecten aan bod komen; 
het gaat over aarde en heelal en dat vind ik wel interessant; 
het met natuur en milieu te maken heeft; 
het lijkt op wiskunde, je kunt er veel mee verklaren; 
ik graag de technische kant op wil, maar leuk, is iets anders; ik wel van technische vakken houd; 
het niet zo moeilijk klinkt, maar je wel belangrijke dingen leert; 
het erg breed is en ik ooit iets dergelijks (science) heb gehad op m'n oude school wat ik leuk vond; 
het dieper ingaan op de basisstof is; 
het niet zo moeilijk schijnt te zijn; 
ik graag wat meer van de wereld en het heelal te weten kom. 

Niet leuk: 96 x 

Redenen: Omdat ... 
het saai is; ik er geen interesse voor heb; het een soort huishoudcursus lijkt; 
natuurkunde ook niet leuk is; ik scheikunde ook niet leuk vind; 
ik niet weet waarover het gaat; 
het bij de tweede fase zit. 2• fase sucks! 
ik me niet helemaal op het milieu wil richten; ik geen interesse in natuur en milieu heb; 
je veel meer op jezelf moet werken; het veel te zelfstandig is; 
ik niet goed ben in natuurkunde en iets waar ik slecht in ben, is niet leuk; 
de aparte vakken me nu beter bevallen; het te veel vakken in één zijn; 
schoolvakken niet leuk kunnen zijn.; 
het erg moeilijk lijkt; het vast wel weer moeilijk zal zijn; 
het te oppervlakkig is; je niks meer specifiek krijgt; het erg 'basic' is en je nergens diep op ingaat; 
lang niet alles van de natuurkunde behandeld wordt; 
ik algemene natuurwetenschappen te algemeen vind voor een middelbare school; 
ik al te veel vakken heb; het teveel werk is; 
het te algemeen is, je er niets aan hebt en het dus weer snel vergeet. 
het niet overzichtelijk is met al die verschillende vakken als één vak; 
natuurkunde alleen al meer dan genoeg is; we al genoeg na I skI bio hebben; 
ik niet zo van wetenschappen e.d. houd. 
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Opmerkingen door de leerlingen: 

Niet in deze lijst vermeld zijn opmerkingen als 'Wat is het nut van deze enquête?', 'de Tweede Fase is een grote 
mislukking', 'ik vond er niks aan', 'wat een tijdverspilling', 'hoeveel slu's is dit?', 'wat een domme enquête!', 
'meer enquêtes tijdens school'. 

Het onderwerp milieu moet niet al te veel behandeld worden bij ANW. En veel aandacht voor actualiteiten, 
bijv. bosbranden e.d. 
De volgende keer wat meer interessante onderwerpen in opdracht B. Teveel milieu, te weinig natuur. 
Krijgen we de uitslag? 
Aan het milieu moet niet alleen wat gedaan worden in Nederland! In andere landen zoals Italië en 
binnenland Spanje is het nog veel erger. 
Dit zijn geen natuurwetenschappen maar milieukwesties. 
Je kunt mensen nog zoveel vertellen over milieubewustzijn, maar ze zullen er pas naar gaan leven als het 
fmancieel voordeliger is dan de traditionele levensmanier. 
Sommige milieuonderwerpen zijn al zo vaak behandeld, dat het helemaal niet meer interessant is, zoals het 
broeikaseffect. 
Waarom is geluidsoverlast zo'n belangrijke factor bij jullie? 
Graag zou ik (via school) de uitkomst lezen. Hierdoor weet ik wat het effect is van het invullen. Jullie sturen 
het toch niet op, maar ja, het is het proberen waard. 
Het idee achter ANW is oké, maar de uitwerking is zeer teleurstellend. Veel saaie opzoekopdrachten over 
dingen die voor letterlijk niemand van belang zijn, of enigszins boeien. Maatschappelijke kennis over 
bepaalde ietwat diepgaande onderwerpen is mooi, en ik snap daar de zin ook van. ANW gaat daar 
daarentegen veel te diep op in. Een voorbeeld: wat maakt het uit wie die papieren tas met vierkante bodem 
heeft bedacht en hoe het werkt. In de maatschappij heb je er in 99,9999% van de gevallen alleen maar wat 
aan om te weten dát het werkt. De rest van het verhaal is totaal overbodig. (ANW-Actief) 
Het is erg moeilijk om te zeggen of je er veel of weinig van weet. De beweringen waren iets makkelijker te 
beantwoorden; 
Bij opdracht A, vraag 8 heb ik een "maar": als de auto's heel erg milieuvriendelijk worden en ontzettend 
zuinig rijden (en het openbaar vervoer blijft zo slecht en heel erg duur), dan kies ik toch veelliever voor de 
auto. 
Ik vind het goed dat u wilt weten wat jongeren van milieu vinden. En persoonlijk vind ik het ook best 
interessant. Maar ik heb wel een bezwaar. Er wordt je wel steeds verteld dat het slecht is om met de auto 
ergens heen te gaan, pak liever het openbaar vervoer. Maar dan vind ik wel dat ze iets moeten doen aan die 
belachelijke prijzen (van bijv. een treinkaartje)! 
Te veel onderwerpen, maar het milieu is wel belangrijk; 
Opdracht B was een beetje vaag, sommige dingen vind ik wel belangrijk, maar niet écht interessant; 
Waarom komt de TUle nu pas met zo'n enquête? Was het niet verstandig geweest deze enquêtes eerder te 
geven, zodat de lesmethodes die wij gebruiken al op onze interesses waren afgestemd? 
Misschien is het een idee om verschillende lesmethodes te ontwikkelen voor leerlingen met 
Cultuur&Maatschappij I Economie&Maatschappij en leerlingen met Natuur&Gezondheid I 
Natuur&Techniek. Leerlingen met NT en NG kunnen dan misschien dieper op de stof ingaan, omdat zij al 
natuur-, schei- en wiskunde (en biologie) hebben. 
Het vak ANW moet wat levendiger gegeven worden, met praktijklessen bijvoorbeeld en excursies. Ook 
worden er nog wel eens domme vragen in het werkboek gesteld waar ik het nut vaak niet van inzie. 
Je kunt er niet echt je mening over kwijt. 
Wordt milieu al niet behandeld bij Aardrijkskunde? Voor de ontwikkeling van milieu voor de 2e fase, zijn 
deze vragen nou niet echt van toepassing. 
Ik vind nog meer lessen niet nodig, hoewel het wel in de plaats mag komen van iets anders als CKV of LB. 
Ik hoop dat jullie iets hebben aan mijn antwoorden. Ik ben verheugd dat ik mijn steentje heb kunnen 
bijdragen aan jullie onderzoek. Ik hoop dan ook dat jullie tot een duidelijk en positief resultaat komen! 
Ik vond ANW een heel ander vak dan natuurkunde of scheikunde, maar ik weet toch niet of het wel nut 
heeft voor mensen die een NG of NT profiel hebben. 
Interessante onderwerpen meer aan bod laten komen. 
Huidige milieuproblemen kunnen, bijv. bij ANW, dat (vorig jaar) niks voorstelde, bespróken worden. 
Ik vond het niet echt een enquête over ANW. 
Wat is ANW nou precies? 
Ik vind natuurkunde (ANW) best leuk, als het maar niet te abstract wordt. 
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B8. Lijst van aangeschreven scholen 

Het Hondsrug College Scholengmnschap Het Assink Gymnasium Haganum 
Emmalaan 25-26 Bouwmeester 10 Laan v. Meerdervoort 57 
7822 JB EMMEN 7481 LP HAAKSBERGEN 2517 AG DEN HAAG 

Zernike College SG. "De Driemark" Aloysius College 
Helperbrink 30 Zonnebrink 15 Oostduinlaan 50 
9722 EP GRONINGEN 7101 NA WINTERSWIJK 2596 JP DEN HAAG 

Nienoordcollege Oostvaarders College Ashram College 
Waezenburglaan 55 A. Boekenweg 3 Marsdiep 289 
9351 HC LEEK 1333 VD ALMERE 2401 XH ALPHEN A.D. RIJN 

S.G. Ubbo Emmius J. v. Oldenbarnevelt gymn. Da Vinci College 
Stationslaan 17 Thorbeckeplein 1 Kagerstraat 7 
9503 CA STADSKANAAL 3818 JL AMERSFOORT 2334 CP LEIDEN 

R.S.G. "Simon Vestdijk" Erfgooiers College R.S.G. Broklede Havo/Ath 
Koningin Julianastraat 3 GraafWichrnan 175 Schepersweg 6a 
8862 TA HARLINGEN 1276 KD HUIZEN 3621 JK BREUKELEN 

"Bornego College" I.S.G. Arcus ORS Lek en Linge 
Ds. Kingweg 1 Archipel 11-06 Multatulilaan 6 
8446 KZ HEERENVEEN 8224 GZ LELYSTAD 4103 NM CULEMBORG 

CSG Comenius OSG. Willem Blaeu St. Bonifatius College 
Achter de Hoven 118 Robonsbosweg 11 Burg. F. Andreaelaan 7 
8933 CR LEEUW ARDEN 1816 MK ALKMAAR 3582 KA UTRECHT 

Chr. SG. "Sprengeloo" Mendel College Christelijk Lyceum Veenendaal 
Jachtlaan 1 08 P. Mulierlaan 4-6 Kerkewyk 149 
7313 EC APELDOORN 2024 BT HAARLEM 3904 JC VEENENDAAL 

Staring College College Rageveld Lorentz College 
Dr. C. v. Disselweg 14 Cruquiusweg 15 Groningensingell235/1245 
7241 JP LOCHEM 2102 LS HEEMSTEDE 6835 HZ ARNHEM 

C.S.G. "Dingstede" Het Atlas College Merlet College Land van Cuijk 
G. Doustraat 13 Nieuwe Steen 11 Grotestraat 144 
7944 HD MEPPEL 1625 HV HOORN 5431 DM CUIJK 

Baudartius College Calandlyceum Stedelijk Gymn. Nijmegen 
Isendoornstraat 1 Hoekenes 61 Kronenburgsingel 269 
7201 NJ ZUTPHEN 1068 MR AMSTERDAM 6511 AS NIJMEGEN 

Van der Capellen s.g. St. Ignatiusgymnasiurn Maaswaal College 
Lassuslaan 230 A.v. Dijckstraat 1 Veenseweg 18 
8031 XM ZWOLLE 1077 ME AMSTERDAM 6603 AN WIJCHEN 

Scholengmnschap St. Canisius Purmerendse scholengmnschap CSG Farel College 
Slot 31 Hoornselaan 10 Kastanjelaan 50 
7608 ND ALMELO 1442 AX PURMEREND 2982 CM RIDDERKERK 

Het Stedelijk Lyceum Don Bosco College Montessori Lyceum Rotterdam 
Lyceumlaan 30 Heideweg 2 Schimmelpenn.straat 17 
7522 GK ENSCHEDE 1132 DB VOLENDAM 3039 KS ROTTERDAM 
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CSG Johannes Calvijn Buys Ballot College Carolus Borromeuscollege 
Grift 30 Bergweg 4 Gasthuisstraat 79 
3075 SB ROTTERDAM 4461 NB GOES 5708 HJ HELMOND 

Stedelijk Gymnasium Chr. SG. "Walcheren" SG Were Di 
Valeriusstraat 31 Elzenlaan 4 Merendreef I 
3I22 AM SCHIEDAM 4334 BW MIDDELBURG 5553 CC VALKENSWAARD 

Insula College Stedelijk Gymnasium Zwijsen College Veghel 
Halmaheiraplaan 5 Kooikersweg 7 Burg. de Kuyperlaan I 0 
33I2 GH DORDRECHT 5223 KE DEN BOSCH 5461 AA VEGHEL 

De Goudse Scholengmnschap Jacob Roelandslyceum College Jeanne D'Arc 
Burg. Martenssingeli5 Grote Beemd 3 Maastricht/Gronsveld 
2806 CL GOUDA 5281 CC BOXTEL Oude Molenweg 130 

6228 XW MAASTRICHT 
OSG Gernini College R.K. Gymnasium Beekvliet 
Norderstedtplein 6 Beekvlietstraat 4 Stedelijk Lyceum 
3332 GK ZWIJNDRECHT 5271 SM Jagerstraat 2 

SINT -MICHIELSGESTEL 6042 KA ROERMOND 
Mallerlyceum 
Bolwerk Zuid I68 Dr. Moliercollege Scholengmnschap Groenewald 
4611 DX BERGEN 0. ZOOM Burg. Moonenlaan 5 Kinskystraat 15 

5I4I EJ WAALWIJK 6I7I LX STEIN 
Stedelijk Gymnasium Breda 
Nassausingel 7 SGM Augustinianum Bisschoppelijk College 
4811 DE BREDA Van Wassenhavestraat 26 Nelissenhofweg 1 

5613 LL EINDHOVEN 6006 NS WEERT 
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Appendix C: ÁNAL YSES VAN DE KRANTENARTIKELEN 

Op de volgende pagina's staat in tabelvorm de uitwerking van de beschouwing van de 
NME-gerelateerde artikelen in de drie dagbladen ED, AD, en NRC van 26 oktober 
1998 t/m 14 november 1998. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse beoordelingscriteria in de 
kolommen, nodig om de tabellen te kunnen lezen. 

Artikel en auteur: titel, datum verschijnen en auteur van het artikel 

Korte inhoud: een korte beschrijving van de inhoud van het artikel 

Onderwerp: beschrijft welk NME-onderwerp aan de orde komt, in 
algemene termen als: geluidshinder, energieverbruik etc. 

Belevingsniveau (BI): beschrijft op welke cirkel in het opgestelde model het artikel 
betrekking heeft. A = de individuele mens, B = de directe 
omgeving, C = nationaal, D = mondiaal 

Karakter: een beschrijving van het karakter van het artikel: 
economisch, politiek, technisch, wetenschappelijk (incl. 
vakgebied) 

Waarheidsgehalte (Wh): identificatie of het in het artikel beweerde juist is. 

Invalshoek (Jv): 

j =juist, nj =niet juist, ng =niet getoetst,/= incidentele 
fout, nvt = niet van toepassing, ? = waarschijnlijk. 
Specificatie hiervan bij Opmerkingen. 

beschrijft vanuit welke invalshoek het artikel geschreven is. 
n = neutraal, w = waardenvorm end, 
g = gedragsbeïnvloedend, o = opiniërend 

NME-aandacht (NME): geeft aan welke aandacht het NME-karakter van het 
onderwerp krijgt. 

Omvang (Omv): 

Diepgang (Dp): 

Opmerkingen: 

- = geen, N = alleen natuur, M = alleen milieu, NM =beide 

beoordeling van de grootte van het artikel. 
zk =zeer kort, enkele regels; k =kort, 1-koloms, wat langer 
g = gemiddeld, 2 à 3 kolommen 
I = lang, 4 kolommen of meer; zl = zeer lang, meer dan halve 
pagma 

beoordeelt de diepgang van het artikel. Schaal van-- tot++. 
--=zeer oppervlakkig, - = oppervlakkkig, 0 =neutraal, 
+=beargumenteerd, beredeneerd,++= zeer diepgaand (en 
specifiek) 

specificatie van fouten en andere opvallende punten 

APPENDIX C 
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! Artikd en auteur 
Op de bres voor de stilte 
271098 
Zeilend over de Zuidpool 
271098, Peter Daalder 
Orka's slachten zeeotters af 
271098 
Nieuw leven Zandmaas 
271098, Bert van Polen 
Rekenkamer slaat deuk in imago Jon·itsma 
281098, Jean Dohmen 
Jorritsma overleen rapport 
281098 
Grote kans regeling waterschade 
301098 

Kamervragen over Eindhoven Airport 
301098 
Provincie: gebruik skates stimuleren 
311098 
Drugslaboratoria dumpen meer afval 
311098 
Boer: 'Friet deze winter erg duur' 
291098, Ton van der Sande 
Wateroverlast blijft problematisch 
021198 
Ruime aandacht voor vondsten bij het MEC 
021198 
Milieu 
031198, Frans van Grunsvcn 
Industrie kan Kyoto waarmaken 
031198 
Liever een straalJuweel dan een biobak 
031198, llans Achterhuis, hoogleraar 
wijsbegeerte 

'Maak vaart met watersamenwerking met 
Duitsland', 04 !198 
'Stormvloedkering Oostersehelde was een 
fout', 041198 

Pacemaker beperkt houdbaar 
0411<)~ 

Minister legt kippensector groeistop op 
07119& 
Werkgroep bekijkt groei van Airpn11 
O'JII98 
Groene Stroom 

In Oirschot geen verlaging afvalstoffenheffing 
J.!..!.l 98 

Korte inhoud Onderwerp BI 
opinie m.b.t. beperking vliegverkeer geluidshinder B 
Eindhoven Airport 
over Zuidpooloversteekcxpeditie: wind als D 
katabatische winden transportmiddel 
theorie: dalende otterpopulatie bij ecosystemen D 
Alaska door orka's 
verbetering natuurlandschap langs ecosystemen c 
Zandmaas 
Besluit over groei Schiphol geluidshinder: Schiphol c 
gebaseerd OP achterhaalde gegevens 
Besluit over groei Schiphol geluidshinder: Schiphol c 
gebaseerd op achterhaalde gegevens 
Schaderegeling voor bocren na wateroverlast c 
wateroverlast 

Kamervragen over positie Defensie geluidshinder B 
bij besluit beperking vliegverkeer 
Ideeën m.b.t. Heroriëntatie Openbaar transport c 
Vervoer luchtvervuiling 
Steeds meer (schadelijke) afval c 
afvaldumpingen van drugslabs 
Mislukkende oogsten door wateroverlast c 
wateroverlast 
Rivieren dreigen buiten oevers te wateroverlast c 
treden door overmatige regenval 
Beschrijving vondstendag van MEC natuur B 
Eindhoven 
Opinie m.b.t. beperking vliegverkeer: geluidshinder B 
'zakenlui ziin niet geinter in milieu' milieu algemeen 
rapport: milieunomlCn haalbaar broeikaselieet () 

indien energie bespaard wordt 
milieuvriendelijke maatregelen vaak milieuhewustzijn c 
kwestie van 'milieubewust maken', 
maar mensen laten zich beter 
moraliseren door techniek dan door 
campagnes 
landelijke politiek ondersteunt wateroverlast D 
initiatieven niet snel genoeg 
Ilewering Rijkswaterstaat: ophogen wateroverlast c 
dijken was beter geweest voor natuur ecosystemen 
en milieu dan stormvloedkering 
door milieueisen (geen plutonium) energie c 
pacemaker korter houdbaar 
Groeistop pluimvee ivmt te grote afval: mestoverschot c 
toename mcstoverschol 

~--

groei Ehv Airport bekeken geluidsoverlast B 

advertenties van PNEM: wat is energie D 
groene stroom, wat kost het, welke 
voordelen biedt het"! 
zie ti lel afval B 

Karakter Wh lv NME Om Op Opmerkingen 
economisch nvt 0 - g --

wctcnschappdijk j? n N I + f: 8-10 ms-1 is niet wimlkr 3 a 4, ma:~r S. Daarllnor vcrwam:mk passage. 
meteorologie f 

~~ 

wetenschappelijk j? n NM g + ?: theorie wordt ontvouwd 
biologie 
wetenschappelijk ng n N g + 
ecologie 
politiek ng n - g 0 ng: gegevens groei in % 

politiek nvt n - g -

politiek nvt n N g - kleine vem1elding: doorsteken dijken om water naar polders te sluizcn 
economisch geen vemlelding: gevolgen voor natuur en milieu hiervan 

LET OP: veel artikelen met soortgelijke strekking (ec, pol) 
politiek nvt n - zk -

politiek nvt n M zk - nvt: gaat om voorstellen, haalbaarheid (nog) niet getoetst 

economisch "? J. n M k -- ?:schadelijkheid aceton en ether? 

economisch ng n NM g 0 ng: belang hoge gronden voor landbouw, schade door machines aan 
structuur grond 

informatief nvt n N g - passage: ook zijn verkenningsvluchten uitgevoerd, waarbij intra-
I politiek roodopnames zijn gemaakt. Nut/reden daarvan wordt nict toegelicht. ' 

informatief nvt n N g -
geologie 
economisch nvt 0 M zk - mening: oplossing: max. aantal kilometers 

' 
politiek "? J. g NM zk 0 rapport beweert dat NL milieunormen kan halen indien meer 

0 energiebesparend gewerkt wordt Geen precieze uitwerking van hoc 
psychologisch ng w M I + ng: technologie kan menselijk gcdmg tav milieu positil!f beinvlocdcn: 
technologisch 0 techniek en milieu moeten meer gecombinecn.J worden. Voorbecldcn: 

straatjuweel (flexibele drempel), zuinige douchekop 

' 
politiek nvt n - k - burg. Nijmegen pleit voor meer landelijke steun voor bestaande 

samenwerkingsprojecten 
politiek ng n NM g 0 ng: bewering dat met huidige kennis gekozen zou moeten worden voor 
technologisch open Oosterschelde. Wat is die kennis en waarom? geen uitleg 

enkeltwee meningen tegenover elkaar 
technolosich n - I + technologische ontwikkelingen voor langere duur: batterij die oplaadt via 

lemp.schommelingen in li~haam. 
politiek nvt n - g -

politiek nvt 11 M g -
economisch ··I J. g NM zk 0 economisch:kosten, technologisch: welke vormen van energie. 
technolosisch Aangegeven waarin het scheelt, maar slechts kwahtat1ef en oppervlakkig 

politiek nvt n - g -
economisch 



Noord-Friese Waddenzee op rand v. olieramp 
121198, Frans Wijnand; 
Luchtvaart wenst vl1egveld in zee 
131198 
Populieren als cipiers 
I 0 I 198, Bert van Polen 
D~ zalm wordt duur betaald 
101198, Wim Wormser 

>-
"0 
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problemen met breging gestrand 
vrachtschip met olie: olieramp dreigt 
voorkeur van luchtvaartmij'cn voor 
Schiphol in zee voor 2010 
beschrijving natuur langs Maas en of 
mens daarin moeten 'ingrijpen' 
kunstmatige kweek van zalm en 
garnalen beïnvloedt visstand negatief 

afval: vervuilipg c informatief 

geluidshinder: Schiphol c politiek 
economisch 

natuur algemeen B informatief 

ecosystemen D wetenschappelijk 
ecologie 

.. 

nvt ll N g - alleen aandacht voor natuuraspecten van evt. ralllp: vogels, robben 

ng n - g - ng: 'uit bcdrijfscc. en milieu-overwegingen is dit beste optie': wdke 
overwegingen? in2010 van starl, wantdan is 'Schipvol vol"! ja'! 

nvt n N g -
'? J. w NM g + w: mening: prod en cons. moeten op schadelijkheid zalmkweek 

aangesproken worden. +: beargumenteerde gevolgen massakweek 
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Artikel en auteur 
Paling schrik van Veluwse kreeftenvrienden 
26 I 098, Gerard Rigtcr 
Leugens over Greenpeace 
271098, Ton Tukker (Greenpt:ace NL) 

'Verander Schiphol ingrijpend' 
271098 
Feestmaal voor vogels bij open 
Haringvlietsluizen 
281098, Hans d~ Brouwer 
'Provincie Noordzee': eilanden voor de kust 
281098, Jaap Roelants 

Kabinet en Kamer in de fout bij Schiphol 
281098 
'Strenger beleid exotische dieren' 
281098 
De 'duizelingwekkende' mogelijkheden van 
atollen 
281098, Jaap Roelants 
Flora- en faunawet leidt tot vogelmoord 
291098, C. DeelJer, bioluull 

Laat de Betuwelijn toch varen 
291098, Harry van Bommel, SP 

Flitstrein zonder bovenleiding op komst 
291098 
Zondvloed ontwricht Noorden 
291098 
Geen dioxine bij pulpverbranding, 
291098 
PvdA-plan voor Schiphol onhaalbaar 
291098 
Veiligheid versus tijdwinst 
291098, Bob van 't Klooster 

Plan voor een drijvend vliegveld op mega-
ponton 
30 I 098, Bert Buisjes 
Kan iemand venellen waarom het zo hard 
regent? 
3 I I 098, Orkun Akioei 
Snelle wet haalt vliegveld Noordzee dichterbij 
31109!1, Stcphan Koolc 

CNV bezorgd over stof in betonindustrie 
311098, Many Thidcman 

Rabo wil Sr:J{ met milieuclubs 
3110'J8 
Vcrsnipperaar gaat strijd aan met de hckcrba(; 
311098 

Korte inhoud 
rivierkreeften in NL bedreigd door 
aanwezigheid (uitgezette) paling 
reactie n.a.v. eerder bericht over 
Greenpeace mbt oa broeikaseffect 

Ander banenstelsel Schiphol zou 
groei mogelijk maken 
open sluizen Haringvliet zeer 
voordelig voor natuur, zoute water 
slecht voor boeren en drinkwater 
aanleg eilanden in Noordzee als op!. 
voor milieuproblemen: opslag voor 
vuil. plaats voor energieopwekking 
Besluit over groei Schiphol 
gebaseerd op achterhaalde gegevens 
Rapport: handel in exotische dieren 
in EU sterk beperken 
Atollen in de Noordzee kunnen 
allerlei problemen in NL oplossen 

Instelling flora- en faunawet leidt tot 
'verdwijning' van veel zangvogels 
door bescherming kraaiachtigen 
Aanleg Betuwelijn voorbij Kijthoek 
is niet rendabel en moet 
heroverwogen worden. 
In VS wordt snelle trein zonder 
bovenleiding ontwikkeld 
Beschrijving van plaatsen met 
wateroverlast in Noord-NL 
Bij vcrbranding van besmette 
citruspulp komt geen dioxine vrij 
Plan nieuwe banenstelsel onhaalbaar 

Vluchtstrook in spits als rijstrook 
gebruiken: tijdwinst of gevaarlijk'? 

Schiphol verplaatsen naar draaibaar 
ponton zou oplossing zijn voor 

i probleem 
het waarom van de overvloedige 
regenval in NL: vijf meningen annex 
verklaringen 
via 'project wet' kan Schiphol in zee 
al in 2010 gerealiseerd zijn 

milieunormen m.b.t. stoffen in 
betonfabrieken vaak overschreden 

mening Rabobank: ook 
milicubcwgin~ stem in SEH 
nieuw: bekervcrsnippcraa~ voor 

· plastic bekertJes. Minder volume! 

Onderwerp BI Karakter 
ecosystemen B wetenschappelijk 

biologie 
broeikaseffect D politiek 
watt:r wetensch. alg. 

geluidshinder: Schiphol c politiek 

ecosystemen B politiek 
economisch 
ecologie 

energie c wetenschappelijk 
afval ecologie 

geluidshinder: Schiphol c politiek 

c politiek 

energie, afval c politiek 
geluidshinder: Schiphol wetenschappelijk 
ecologie, wateroverlast 
ecosystemen c wetenschappelijk 

biologie 

transport c politiek 
economisch 

transport c economisch 

wateroverlast B informatief 

afvalverwerking c informatief 

geluidshinder: Schiphol c politiek 

transport c economisch 

geluidshinder: Schiphol c economisch 
politiek 
wetenschappelijk 

wateroverlast c wetenschappelijk 
(2 a 3 v.d. 5) 

geluidshinder: Schiphol c politiek 

gezondheid c economisch 

milieu algemeen c politiek 

afvalvcrwerking D economisch 

---

Wh lv NME Om Dp Opmerkingen 
ng n NM I + +: aantal redenen/argumenten verdwijnen krcdlcn 

ng 0 NM g 0 ng: stijging 18 cm zeespiegel in IOOjaar'? stop chloreren drinkwater 
w Peru? afbrokkelend ijs W -Antarctica? 

w: mening: HAN hoort niet in milieudiscussie thuis. 
"? J. n - g - j?: verwijzing naar rapport Rijksinst. Volksgez. & Mil. 

ni: volgens artikel291098 (11 hieronder) 
nvt n NM g 0 twee belangen: natuurbeschem1ers vs. economie (boeren etc) 

artikel geeft al compromisvoorstel 

ng 0 NM k 0 plan aanleg 'prov. Noordzee' van prof. Kristinsson: hij meent dat het 
mogelijk is. 
?: 8500 MW =energie NL tijdens Qiekuren'? 

ng n - g -
I 

nvt 0 N zk -

? n NM I + vele aspecten van natuur- en milieuproblemen komen beargumenteerd 
aan bod. Haalbaarheid is niet duidelijk. 

ng 0 N g + mening: wet moet worden temggedraaid 
ng: dat mussenbestand door kraaien terugloopt is niet aangetoond. 
tegendeel wordt beweerd in 'Kraaienhetze', 041198 

ng 0 - I + argumenten: duurder, weinig fin. bedrijfsleven, groei goederenverkeer 
kleiner, ontwikkeling alternatieven (water, Jowi binnenschepen) 

nvt n - k -
nvl n - g -- ?: '34 FZP (Fries Zomerpeil); geen enkele verwijzing hoe hoog dat is 
? 
nvt n M zk -

j? n - g - onhaalbaar door: achterhaalde gegevens, tijdelijke sluiting van banen 
voor bouw nieuwe etc. 

? n - I - verdeelde meningen: tijdwinst, minder files vs. veiligheid, meer 
w ongelukken. Conclusies op basis van rapporten die door andere partij 

betwijfeld worden. 
? n NM g + plan wordt beargumenteerd, maar ook vraagtekens: vereniging voor 

verkeersvliegers. Milieuvoordelen: nauwelijks invloed op stroming en 
fauná, maar ook onduidelijkheden: bodemerosie? 

ng 0 NM g - oppervlakkige beschouwing: woorden als broeikaseffect en statistiek 
vallen, maarda's alles. Wel 2x mening dat het puur statistisch kan zijn 
(en dus niet per se door bijv. broeikaseJJect) 

ng n M g 0 kot1e aandacht voor de milieupmblcn1Cn: geluidshinder, stankoverlast, 
Jokale luchtverontreiniging; opinie: op zee o.<l.d. enige mglhcid. 
ng: otïuridisch inderdaad 'tJrojcctwet' mogelijk is. L.al wel. Puur Jlulitid .. 

ng 11 M g + milieunom1en gegeven in nmc-waardc. I'?: MAC -waarde beschreven als: 
l'! 'welke hoeveelheden blootgestdd mogen worden' ipv concentratie. 

Eenheden mac worden wel gege.ven als concentaties: gm-3. 
nvt 0 M zk --

nvl n M k - minder volume door versnippering 

... 
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Kinetisch horloge is onvermoeibaar 
311098, Robert Paling 

De otler terug in de moeras-as van Nederland 
311098, Han Vermaat 
Aardbevingen wekken vulkanen 
311098 
De Vries wil rivieren meer ruimte geven 
021198 
Steun voor veranderen Schiphol 
021198 
Het broeikaseffect zit niet in de harten van de 
mensen 
031198, Jaap Roelants 
Angst in Weurt om gestort chemisch afval 
031198, Gerard den Eh 
ARN ontkent aanwezigheid chemisch afval 
031198, vervolg van bovenstaande 
'Regering toontie weinig daadkracht' 
041198 
Dorp in de rivier 
041198, Derl lluisjcs 

Kraaienhetze 
041198, Rob van Westriencn 

Weer ko1t geding overlast Schiphol 
041198 
Milch treft Honduras hel zwaarst 
051198 
Inname gescheiden afval moet beter 
051198 
13oeren komen om in de mest 
051198 
'Incidentenpolitiek bij hoogwater' 
051198 
Ongedierte wordt plaag 
061198, Gerard Rigter 

Diverse soorten onuitroeibaar 
061198, vervolg van bovenstaande 
Milieu niet gebaal bij haast en overmoed 
061198, WiJfred Dolfsma,milieucconoom 

Wereld nog niet rijp voor klimaatbeleid 
0611 98, Frans 13oogaard 

Amerikaanse bossen produceren gebakken 
lucht, 071198 

Minder varkens. minder kippen 
071198 
Kabinet: 98 miljoen kippen JS genoeg 
071198 
Uocren voelen zich overvallen 
Q1! I 'l8, 1·crvol~;; ,·an bovenstaande 

beschrijving horloge dat energie energie 
' 

D 
haalt uit bewegingen drager 

otter met maatregelen terug te ecosystemen c 
krijgen in Nederland 
vulkanen hebben verhoogd natuur D 
uitbarstkans na aardbevingen 
rivieren moeten in breedte uitdijen wateroverlast c 
om wateroverlast tegen te gaan 
luchthavendirectie eens met PvdA- geluidshinder: Schiphol c 
voorstel 
beschouwing over C02-uitstoot bij broeikaseffect D 
begin klimaatconferentie in Buenos 
Aires 
mogelijk chemisch afval in bodem afval B 
terechtgekomen 
idem idem B 

te weinig samenwerking lussen Den wateroverlast c 
NL om wateroverlastlegen te gaan 
beschrijving gebeurtenissen in dorp wateroverlast B 
dal in een 'opvangbekken' ligt en nu 
afgesloten is van vasteland 
reactie op 'Flora- en faunawet leidt ecosystemen c 
tot vogel moord': weerlegt het daar 
beweerde 
milieuorganisaties: minister staal geluidshinder: Schiphol c 
teveel overschrijdingen regels toe 
beschrijving gevolgen orkaanramp natuurramp c 
Midden-Amerika 
Conclusie Afval Overleg Orgaan ivm afvalverwerking D 
doelen voor 2000 voor gemeenten 
boeren met mestopslagprobleem wateroverlast c 
door aanhoudende regen afvalverwerking 
Vaak dezelfde fouten bij hoogwater wateroverlast c 
door beperkte kennisoverdracht 
door hoge drempel voor gezondheid c 
bestrijdingsmiddelen (milieunorm) 
worden ongedierten resistent 
idem idem c 

reactie op GL-kamerlid: ovennatige milieu algemeen c 
aandacht voor milieu zal NLgeen 
goed doen; ook andere aspecten! 
Politieke en economische aspecten broeikaseffect D 
maken overeenkomst m.b.t. C02-
uitstool bijna onmogelijk 
onderzoek toont aan dal N-Am. broeikaseffect D 
bossen zeer veel C02 opnemen 

beperking pluimveesector door afval: 111estovcrscho1 c 
minister verstandig 
M inisler beperkt groei pluim- afval: mestoverschot c 
veesector ivm oa mesloverschot -
idem idem c 

~ . 

wetenschappelijk ng n - g + eenvoudig beschreven: slingeren -> magn. rotor-> elektr. Condensator 
! 

natuurkunde onduid: 0,5 miljoenste ampere: geen vgl met 'normale' waarden stroom 
zeer beknopte beschrijven trillen van Quartzkristal voor tijdnauwkeurigh. 

wetenschappelijk nvt n NM g 0 looprichels en stopgrids om probleem verkeer resp. verdinking tegen te 
biologie gaan 
wetenschappelijk j n N zk 0 binnen 750 km verhoogd kans door bodemtrillingen 
geologie 
politiek nvl n - k -

politiek nvl n - g -- vaststellen milieunormen genoemd; verder niets 

economisch nvt w M I - f?: opm: weersomstandigheden geen toeval meer 
I'? geen uitleg bij opm over Antarctica: 'een even plausibel.: als technische 

verklaring'; geen toelichting 
politiek nvt n M k - f: vergiftigd met 'koolwaterstoffen' 

f 
idem nvt n M k . idem 

f 
politiek nvt 0 - g -
informatief nvt n - g -- LET OP: veel artikelen over wateroverlast, bijna alle met puur 

in formulier of politiek/economisch karakter 

wetenschappelijk j? n N zk + j?: argumenten op basis van een 'onderzoek'; welk? 
biologie 

politiek nvt n M zk -
infonnatief nvt n - g - geen Blindlicht voor milieueffecten van ramp: gevolgen voor bodem bijv. 

LET OP: zeer veel soortgelijke artikelen, niet allemaal beschouwd 
politiek nvt n - zk -

politiek nvt n M g 0 minder mineralenafvoer kost boeren geld 
economisch 
politiek nvt n - g -

wetenschappelijk nvt n M g 0 
biologie 

idem nvt n M g 0 

politiek nvt 0 M I + argumentatie waarom NL politiek niet alle/nog meer aandacht naar milieu 
moet leggen, zoals beweerd door kamerlid v.d. Steenhoven 

politiek nvt n M g 0 conflict ontwikkelingslanden vs VS/Europa 
economisch 

wetenschappelijk j? n NM g + j?: theorie: de 'missing sink' in koolstolboekhouding voor 80% 
politiek opgenomen door N.Am. bossen. serieus Ie nemen onderzoek. 

Meteen speculalies voor politieke gevolgen: minder reductie voor VS'! 
politiek nvl 0 - k 0 mening: voor milieu en gezondheid vd scch>r goede ingreep 

politiek nvt n M zk -

iden1 nvl 11 M g -

. 
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' Varkensboeren in nood 
071198 
ZOAB heeli een gevoelige huid 
071198, Robert Paling 
Bosvariant noordtak Betuwelijn 
091198 
Protest tegen hoge btw op drinkwater 
091198 

Wijffels volgt Winsemius op 
091198 
'Meebetalen aan tweede Maasvlakte' 
091198 
Ziektes bedreigen overlevenden Mitch 
091198 
Makers Dolly wilen mensen klonen 
091198, A mout Jaspers 

'Techniek binnen enkele jaren realiteit' 
091198, vervolg van bovenstaande 
'Milieukeur voor doe-het-zelvers' 
091198, Kees Wessels 

Bctuwclijn(cn): hoe het zou kunnen 
101198, RAl 

TJ{;g~snèlheidstrein heeli al jaren vertraging 
101198, Carcl Brendel 

Schipooiplan lijkt kansloos 
101198, Stephan Koole 
'Radioactiviteit bij La Hague' 
JOl 198 
Nederland loopt achter met vermindering C02 

lOl 198, Peter va~ Wemeskerken 
Vrij computerkalf verdringt kistkalf 
I 01198, Gerard Rigter 
Milieuramp voor Noord-Duitse kust 
11 I 198 
Zwarte-pieten begint al op klimaatoverleg 
I I I 198, Frans Boogaard 
Kamer tegen Schipholplan PvdA 
111198 
Rijn-Schelde Delta beste plek nieuwe 
luchthaven 
12 I I 98, H. van Klink en G. van Waesberghe 
Bij de atoomlobby knallen de 
champagnekurken al 
.!~!I 91!, Frans linogaard 
Schiphul wil opheldering van Netelenbus 
121198 
Klimaattop vecht tegen mtslukking 
I 21198, Frans Buogaard 
Vliegvcrkeer (3) 
121198, Wim Dirksun 
Milieu 
I 2119~. Jcruom Remnwrs, stichting NM 

lage vleesprijs en herstruciLtrerings- afval: mestovrrschot c 
wet groot probleem 
beschrijving ZOAB-asfalt en de transport c 
voor- en nadelen 
mening: noordtak Betuwelijn niet transport B 
nodig als bestaand spoor gesaneerd geluidshinder 
gem. Maassluis protesteert tegen water c 
geplande verhoging kabinet op 
'eerste levensbehoefte' 
als nieuwe voorzitter van Vereniging natuur algemeen c 
Natuurmonumenten 
bedrijven moeten meebetalen bij milieu algemeen B 
aanleg 2• maasvlakte 
epidemieen dreigen door on moge- gezondheid c 
lijkheid alle lijken te begraven wateroverlast 
vcrzoek om te mogen klonen, met als wetenschapsethiek D 
doel 'bewaren' voor evt. 
transplantaties of gen therapieen 
idem idem D 

vraag aan minister om via keur te gezondheid c 
waarschuwen voor gevaar broeikaseffect (?) 
oplosmiddelen in verf verzuring (7) 
publicatie van Ned. auto-industrie: transport c 
Betuwelijn heroverwegen: te duur en 
alternatieven voorhanden 
mening: weinig vooruitstrevende transport c 
politieke visies mbt trein; een 
gemiste kans voor beter transvort 
minister: plan PvdA voor nieuw geluidshinder: Schiphol c 
banenstelsel Schiphol vertraagt groei 
Greenpeace: veel radioactiviteit door radioactiviteit B 
Franse fabriek 
Milieuorg: NL haalt Kyoto-norm energievoorziening c 
niet· wat daaraan te doen valt broeikaseffect 
beschrijving van kalvcrbedrijf met energievoorziening B 
'vrije, computergestuurde' kalveren 
olieramp dreigt bij gestrand natuurramp B 
vrachtschip voor Duitse Wadden 
onenigheid over hoe Co2-reducties te broeikaseffect D 
bereiken zijn 
plan nieuw banenstelsel vindt weinig geluidshinder: Schiphol c 
steun in 2• Kamer 
voor Schiphol: Rijn-Schelde Delta geluidshinder: Schiphol c 
beste plek, aldus econoom en adv. 
stedelijk en regionale ontwikkeling 
kernenergie 'branche' ziet broeikaseffect D 
mogelijkheden voor uitbreiding ivm 
C02-norrncn 
naclllelijke sluiting Buitenvcldert- geluidshinder: Schiphol c 
baan ivm geluidsoverlast 
verdeeldheid tussen landen bij broeikaseffect D 
klimaattop mbt C02-reductie 
opinie mbt idee afschaffen milieu algemeen c 
binnenlandse vluchten 
NL is in landbouw van Europa het milieu algemeen c 
vcrvuilcndst 

-

economisch nvt n - g - geen woord over milieu en waarom herstructurering: alleen ec. aspect: 
politiek fin. problemen voor veel boeren 
wetenschappelijk j n - g + f: lawaai neemt 3 dB af. Geen verwijzing hoeveel dat is 

f +:voor- en nadelen beargumenteerd via samenstelling aslàlt (porienl 

politiek ng 0 - zk - geen argumentatie 

politiek nvt 0 - zk - o: 'ordinaire belastingverhoging' 
economisch geen aandacht voor evt kosten zuivering etc. 

politiek nvt n - zk -
economisch nvt 0 -- zk - geen woord over milieu-aspect 

informatief nvt n - k 0 o.a. besmetting drinkwater 

wetenschappelijk "? J. n - k + f: wetensch. term is 'kloneren' en niet 'klunen' 
biologie +:beschrijving kweekproces en pos. gewlgen ervan: tr.msplantati.:s, 

gentherapie 
idem "? J. n - g + 

politiek j? n M g 0 j?; opl.middelen schaden gezondheid en milieu: 
wetenschappelijk g broeikaseffect(?), verzuring(?), smogvomüng(?) 
chemie 
economisch j? 0 - g 0 argumenten tegen Betuwelijn voorbij Kijfhoek 

geen directe verwijzing naar bronnen van gefom1uleerde gegevens 

politiek nvt 0 - I 0 argumenten voor betere spoorverbindingen 
economisch 

' 
politiek nvt 0 - g -
economisch 
informatief f? 0 M zk 0 f:'uitstoot van veel radioactiviteit'; f?: gem. radioact tussen de I en 2 Bq 

j? m-3 {moet dit niet BQ zijn); verder geen idee wat BQ inhoudt? 
wetenschappelijk j? n M g + veel alternatieven kort behandeld: meer inspanning voor duurzame 

energiebronnen, brandstofcellen, verkeersmanagement, kernenergie 
informatief nvt n N g - f: m2 ipv m2 (waarschijnlijk typfoutje) 

w 
informatief nvt n N zk - : 

politiek nvt n M g 0 handelen in emissierechten? etc. 

politiek nvt n - g -
economie "? J. 0 - I + econmosch beargumenteerd waarom Delta geschiktst is. Geen enkel 

woord van aandacht voor de milieu-gevolgen; alleen ec. motieven 

economisch "? J. n M g 0 ?: berg gegevens over kernenergie; o.a. TeraWatt (weet de lezer dat?) 
wetenschappelijk 
natuurkunde --
politiek nvt n - g -
economisch -politiek nvt n M g -

politiek nvt 0 M zk . reactie op briefschrijver die afschaffing onnadenkend vond 

wetenschappelijk ng? ll NM zk + cijfers over vervuiling door landbouw. Juistliêid ervan ng 
chemie IV 



Betuwelijn: snelle inJectie 
131198 
Luchtvaart: Schiphol op eiland 
131198 
'Er is hier geen leiderschap' 
1411 98, Frans Boogaard 
Kpraalrif sterft uit door warm zeewater 
141198 
Kernenergie 
141198, C. Leurs, Stichting norssele-2004+ 
Top over klimaal schuift besluiten door 
I~ 1198, Frans Boogaard 

~ ...., 
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Tweede Kamer: meer geld van 
bedrijfsleven in lijn; snelle aanleg 
Mening luchtvaartinstanties: eiland 
enige mogelijkheid ivm groei 
interview met milieuminister Pronk 
over resultaten klimaatconferentie 
gebrek aan algenvoedsel door hogere 
temp. nekt koraalriffen wereldwijd 
sluiting Borssele werkt NL's voome-
men van daling C01-uitstoot te&en 
concrete afspraken over aanpak 
klimaatprobleem pas op volgende top 

transport • c politiek 

geluishinder: Schiphol c economisch 

broeikaseffect D politiek 

broeikaseffect D wetenschappelijk 
ecolo11,ie 

broeikaseffect c politiek 

broeikaseffect D politiek 

~ ------~ 

nvt n - g - geen aandacht voor milieuaspecten; alleen kosten 

nvt 0 M I 0 willen ook afspraken maken over milieunormen 

nvt 0 M I 0 C02 (typfout?) 

j? 11 NM g + j?: gegevens over gestOlven koraalriffen wereldwijd en gevolgen die dat 
hee!l voor verdere mogelijke eeologisdtc rampen 

j n M k + argument: vroegtijdige sluiting kcmccntrale en vervanging door fossiel 
gestookte centrale zal C02-uitstoot juist doen toenemen! 

f'? n M k -
nvt 

------- --
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Anikei en autcu1 
Experts bevestigen sporen zenuwgif 
27109!1 
Betuwelijn 
271098, J. v.d. l3osch 

'Groeicijfers over Schiphol onjuist' 
271098 
Deskundigen van PvdA verdeeld 
271098, Floris vanStraaten 
Regen teistert noorden en oosten, 
281098 
Oogst bedreigd, boeren vragen steun 
281098 
Groei luchtverkeer Schiphol afgenomen 
281098 
Politiek cijtèrcn 
281098 
Redmiddel: dijk doorsteken 
291098 
Regen een zegen voor veengebied 
291098 
Schiphol mag lawaaigrens overschrijden 
291098• 

Strand op Goeree vervuild 
29109l!, ANP 

I 00 nun in 48 u meer dan eens in de 125 jaar 
301098, Ee:bcrt Kal se 
NS vecht met wisselend succes legen 
slOringen 
30 I 098, Steven Der i x 
Wie gaat er over binnenlandse vluchten? 
301098 

Straalstroom hangt boven het land 
311098, Petrade Koning 

'Vele rampen als waterbeleid zo blijft' 
311098, Ellen de Bruin 

Duttse kcmenergie 
311098, dr. ir. A. van llec:k 

WijlTels wtl verbreding van de SER 
311098 
l.~vend fossiel dred" van Sulawesi naar de 
( ·umor~n 
~11098, AJ van l.non 
Methusalem-vli~g wurdt erg oud en kan gued 
tegen stre~s 
31 IO'J8, Marcel aa11 Je Urut!h 

Korte inhoud Onderwerp BI 
Op koppen Iraakse raketten zenuwgif milieu algemeen D 
VX aangetroffen 
veranderen gedrag vervoerders (van transpon c 
auto naar trein) noodzaak voor 
leefmilieu 
Rekenkamer: kabinet besliste op geluidshinder: Schiphol c 
basis van foutieve groeicijfers 
verdeeldheid binnen PvdA over groei geluidshinder: Schiphol c 
Schiohol 
beschrijving wateroverlast in NO wateroverlast B 
nederland 
Oogst van boeren bedreigd door wateroverlast c 
hevige regenval 
groei van luchtverkeer op Schiphol geluidshinder: Schiphol c 
neemt af 
opinie: gedrag kabinet en 2• Kamer geluidshinder: Schiphol c 
inzake groei Schiohol laakbaar 
doorsteken dijken oplossing voor wateroverlast c 
overtollig rivier- en regenwater 
overvloedige regen voorkomt ecosystemen [l 

verdere verdroll.ine: Drents veen natuur algemeen 
minister keurt overschrijding geluidshinder: Schiphol c 
geluidsnormen voor 1999 voor 
Schiphol goed 
strand vervuild met vetachtige slof, afval 8 
paraffine(?). 

KNMI: 2x wateroverlast binnen half wateroverlast c 
, iaar is toeval, ouur statistisch 
herfstweer veroorzaakt veel Iransport c 
I reinvertragingen 

poging lot beteugeling binn. vluchten transport c 
voorlopig mislukt: moel behandeld milieu algemeen 
worden door min i ster van V & W I (brot:ikaseffect) 
het waarom van de vele regen en het wateroverlast c 
gevaar van immer dijkverhogingen 

WNF: meer 'wetlands' noodzakelijk wateroverlast c 
in toekomst 

vervanging kernenergie door energievoorziening c 
gasgestookt in Duitsland levert zeer broeikaseffect 
veel extra C02 op 
Rabo-topman voor milieu algemeen c 
milieuorganisaties binnen SER 
tweede populatie bijna uitgestorven natuur algemeen c 
vis gevonden; vermoeden dat deze 
via zeestromen zich vcmlaaLSI heeft 
genetisch gemuteerde ti·uitvlieg lccl) natuur algemeen c 
35% langer; beter bestand tegen 
insecticiden, hoge T. en uithongering 

Karakter Wh lv NME Om Do Oomerkingen 
politiek ? n - k - geen wet. namen van het gif of de werkzame stoffen daarin. 

geen aandacht voor milieuaspect gi r 
economisch nvt 0 - zk 0 opinie: wegvervoer zal zich moeten gaan instellen op ander takenpakket I g 

politiek ng n - g -

politiek nvt n M I 0 afweging argumenten voor- en tegenstanders genoemd; veel feiten echter 
nog niet bekend 

informatief j n - g -
economisch ng n - g - ng: 200 miljoen schade? 
politiek 
economisch ng n - k - veel oncontroleerbare getallen mbt groei 

politiek nvt 0 M k 0 opinie van krant 

wetenschappelijk "? J. n NM g + beredeneerd waarom dijken doorsteken steeds vaker nodig zal zijn 
ecologie -
informatief nvt n N g 0 

politiek nvt n M g - 1?: gesproken wordt over: ' ... geringe overschrijdingen. De zogeheten 35 
r7 Ke-zor-: zal ... met. .. O,ltot3,2 Kc worden overschn:den.' Geen 

toelichting! 
informatief 2xf n - zk - f: 'parafine' moet zijn 'paraffine' 

nvt f: bewering: 'dieren hebben er geen last van, omdat paraffine door koude 
zeewater stolt' is onzin, want smeltpunt ligt bij c~. 55 gr. C. Dus ook in 
warm zeewater zou het spul vast zijn. 

wetenschappelijk j? n - g + wetenschappelijk benadering: zo is statistiek. Andere genoemde oorzaak: 
meteorologie sterke straalstroom 
infommtief nvt n - g - f: 3 KV-kabels ipv 3 kV-kabels 

f 

politiek nvt n M k -

infom1atief "? J. n NM I 0 beschrijving inklinken poldergrond; noodzaak ruimte voor rivieren 
welenschappelijk 
ecologie 
wetenschappelijk "? J. 0 NM g + wetlands: waterrijke natuurgebieden; natuurlijke buiTers die teveel aan 
ecologie water kunnen vasthouden. Tevens oplossing drinkwaterprobleem en 

verbetering voor flora en fauna 
wetenschappelijk j? 0 M zk + nav artikel waarin tegendeel beweerd werd. Voorgerekend wordt dat hel 
natuurkunde 62 miljoen ton extra C02 zou opleveren. Getallen zijn niet getoetst, 

redenering is zeer duidelijk. 
politiek nvl n M k -
wetenschappelijk j? ll N g 0 j'!: verwachting wetenschappers dat zeestromen oorzaak zijn van tweede 
biologie groep vissen 

wetenschappelijk j 11 N k + '!: passages over G-ciwit-gekoppel<lc-reccptor bevallen teveelmij 
biologie onbekende tcm1en 

~ 
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De benzine voorbij 
3110'18, Gijs Mum 

Vleestralie 
311098, Karel Knip 

PydA oneens over Schiphol 
021198 
Ruzie in verschiet op klimaattop Argentinië 
021198, Z. Lu yendijk 

Accijns op kerosine in het verschiet 
031198 
Regio eist aanleg Noordtak Betuwelijn 
031198 
'Wateroverlast nooptlot daadkracht' 
03119!! 

Onenigheid bij begin klimaaltop in Argentinië 
031198 

Milieugroepen: industrie kan energie sparen 
031198 

Blauwe haai op Ameland gestrand 
041198 
Duitse n"uclcaire verplichting 
051198 

Voortgang en milieu 
051198, H.L. Wesscling 

'Oosterseheldedam is een vergissing' 
051198 

Netelenbos richt praatgroep over Schiphol op 
061198 
lnfom1eel overleg klimaattop over 
broeikasgas, 061198 

Extra risico van kanker na brand miniem 
061198, Marion de Boo 

Vijfde baan Schiphol nog niet eenvoudig 
071198, Joost Oranje en lierman Staal 
'Schiphol kan naar 700000 vliegbewcgingt:n' 
071198 

Waterplas 
071198, L. Kanen 

Wolven, monniksgicren, ezels en ecolocristen 
071198, Marion de Buo 

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

beschrijving van mogelijkheden voor transport D 
elektrische auto's; 2 brandslofcellen broeikaseffect 
worden beschreven: SPFC en AFC energieverbruik 
over lichtverschijnselen in de natuur; natuur algemeen B 
met name tralies: ook cd's, gesneden 
rookvlees kan die functie vcrvullen 
discussie binnen PvdA over geluidshinder: Schiphol c 
Sschiohollevert veel menin~en oo 
zeer verschillende opinies mbt reduc- broeikaseffect D 
tie bij voorbaat struikelblok voor 
klimaatconferentie Buenos Aires 
met Duitsland als EU-voorzitter kans broeikaseffect D 
op accijns op vliegtuigbrandstof 
provincies Gelderland en Overijssel transport B 
achten Noordtak noodzakelijk 
samenwcking met Duitsland mbt wateroverlast c 
overstroming grote rivieren niet 
daadkrachtig gesteund uit Den Haag 
voorstel 'vrijwiliigc reductie' broeikaseffect D 
ontwikkelingslanden afgewezen door 
landen zelf 
WNF/Stichting NM: energiebespa- broeikaseffect c 
rende maatregelen kunnen 80% van 
NL 's reductie op zich nemen 
zie titel natuur algmeen B 

Waarschuwing aan Duitsland mbt energievoorziening c 
opheffing kerncentrales: contract met afval 
Gr.Britt. over nucleairafvalleverin~ 
realtivcring milieuprobleem nu vgl. milieu algemeen D 
met vroeger; aan de hand van een 
lezing. Vraag wat reacties hiervan 
van milieuspecialisten zijn. 
Bewering Rijkswaterstaat: ophogen wateroverlast c 
dijken was beter geweest voor natuur ecosystemen 
en milieu dan stormvloedkering 
platform ingesteld voor Schiphol- geluidshinder: Schiphol c 
problematiek 
ontwikkelingslanden overleggen broeikaseffect D 
informeel over mogelijkheden 
reductie 
amper extra kans op kanker door gezondheid B 
brand en uranium na Bijlmerramp 

veel wetgeving en vergunningen geluidshinder: Schiphol c 
rondom vijfde baan Schiphol 
RIVM: in 2020, zonder milieueisen geluidshinder: Schiphol c 
Ie overtreden, mits technisch 
hoogstaand (minder herrie) en 
duurder (ontmoedigend) 
BMF: Probleem waterplas bij geluidshinder B 
Eindhoven Airport. opinie: waarom ecosystemen 
moeilijk doen? bij Schiphol gewoon 
natuurreservaat Dadia (Gri) goed vr ecosystemen a 
oa roofvogelstand en andere natuur, 
maar ook voor economie NO Gri --

-

wetenschappelijk nvt n M zl ++ uitvoerige beschrijving van cellen; o.a. elektrolyt, drttk;- ---
chemie cnergicopwckkinsproccs etc. Ook gevolgen en cc. belangen waardoor het 
(natuurkunde) in praktijk nog niet goed werkt. Beetje waardenvormend dus. 
wetenschappel ijk j n N g ++ tralieconstante; 'spoed van het geluidsspoor is 1,6 micrometer';? 
natuurkunde 

politiek ng n NM g . ng: gegeven optie dat andere baanindeling minder hinder oplevert 

politiek nvt n M g 0 
economisch 

politiek nvt 0 M g . accijns op kerosine zou vliegen ontmoedigen 
opinie staatssecretaris Vermeend (tinancien) 

politiek nvt 0 . g - opinie provincies, regio's en gemeenten rond noordtak 

politiek nvl 0 . k . opinie burg. van Nijmegen 

politiek nvl n . zk . 

economisch ng 0 M g 0 ng: of maalregelen inderdaad tot reductie van 40 milj. ton C02 (-80%) 
g van de afgsproken reductie leiden 

informatief nvt n N zk . 

economisch nvt n . zk . waarschuwing door Britse minister van handel 

informatief ? 11 NM I + ?: auteur beweert zelf geen deskundige te zijn en dus niet te kunnen 
controleren of het gestelde (in lezing J.l-1. Ausubel) juist is 

politiek ng n NM g 0 ng: bewering dat met huidige kennis gekozen zou moeten worden voor 
leehnologisch open Oosterschelde. Wat is die kennis en waarom? 

politiek nvt n - zk . 

politiek nvt n M zk . 

wetenschappelijk j? n . g + j?: komt overeen met eerder onderzoek van ECN. Geen aandacht voor 
medisch/chemie milieueffecten van de betreffende stoflèn. Wel goed en duidelijke 

beschrijving: elementen, milliSievert etc. 
politiek nvt n M I . overweging tussen milieueisen en groeimogelijkheden lever ook nog vele 

mogelijkheden tol bezwaar 
politiek ? 0 M zk 0 ? : geen enkele toetsing/argument gegeven 
wetenschappelijk 
algemeen 

polilick nvt 0 M zk 0 

wetenschappelijk nvt n N zl 0 
ecologie 
economisch 

' 
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:\rg~ntijnse mier is in l'ahfomië een stuk 
vrienddijker 
071198 
Mississippislib 
071198, Karel Knip 
'Inmiddels stáát milieu op de agenda' 
0\J 11 91:1, Tracy Metz 
Maassluis tegen hogere btw water 

'091198 
I 

Wijffels ook voorzilter van 
Natuurmonumenten, 09119!! 
Gelderse bestuurscrisis driegt over aanleg van 
Betuwelijn en noordtak 
101198 
Duur water wekt onbegrip 
101198 
Klimaatpartijen volharden in standpunten 
1 01198, Floris van Straaten 

'Cogéma stoot te veel krypton uit' 
101198 
Schiphol: uitstel aanleg vijfde baan 
101198 

Fracties niet blij met hogere btw op water 
111198 
Netelenbos: Schiphol moet 's nachts dicht 
111198 

VS: geen resultaat op top klimaat 
111198 
Betuwelijn( en): hoe het zou kunnen 
111198, RAl 

Argentinië splijt ontwikkelingslanden 
121198, l'loris van Straaten 

'Duizenden tonnen illegale ctl.:'s ingevoerd' 
121198 
Nigeria 
121198, drs. R. Grit 

Stormachtige opmars windenergie 
131198, Floris van Siraaien 
VS ondertekenen broeikasverdrag als gebaar 
goede wil 
131198 
Actiniden aangepakt 
141198, Karel Knip 

Nat natuurherstel is rampzalig voor 
hougv.:.:nvlinders 
!i!J 'JK, M!!non de llou 

mier in nieuwe omgeving minder ecosystemen c 
agressief dan in originele 

zoektocht naar verklaringen voor broeikaseffect: stijging I) 

stijging zeespiegel zeespiegel 
interview met directeur van Stichting milieu algemeen c 
NM die prijs voor natuurbehoud won 
gem. Maassluis protesteert tegen water c 
geplande verhoging kabinet op 
'eerste levensbehoefte' 
Wijffels volgt Winsemius op natuur algemeen c 

onenigheid tussen gelderse transport B 
gemeenten en provincie over trace en 
noodzaak Betuwelijn 
veel onbegrip over kabinetsplan hoge water c 
btw drinkwater 
onenigheden in standpunten VS, broeikaseffect D 
Europa en ontwikkelingslanden mbt 
broeikasgasreducties 
Greenpeace: veel radioactiviteit door radioactiviteit B 
Franse fabriek 
voorbereidingen aanleg door geluidshinder: Schiphol c 
Schiphol uitgesteld tot beslissing 
kabinet 
aantal fracties in 2' Kamer oneens water c 
met voorstel ho11;e btw 
ivm geluidsoverlast bij harde wind geluidshinder: Schiphol c 
Buitenveldertbaan 's nachts niet 
gebruiken 
met name maximum in broeikaseffect D 
emissierechten verdeelt partijen 
publicatie van Ned. auto-industrie: transport c 
Betuwelijn heroverwegen: te duur en 
alternatieven voorhanden 
verdeeldheid onder ontwikkelings- broeikaseffect D 
landen na toezegging Argentinië tot 
reductie broeikasgassen 
onerzoeksrapport: via R'damse ozonlaag c 
haven veel cfk's ingevoerd 
olierampen in Nigeria vaak geen milieuverontreiniging B 
sabotage, maar gevolg slecht 
onderhoud door oliemaatschappijen 
beschrijving mogelijkheden encrgieverbiUik D 
windenergie broeikaseffect 
VS tekenen verdrag, maar ratificatie broeikaseffect D 
ervan is nog ver weg 

acti veringsproducten met lange energievoorziening I) 

levensduur vcrwerken lol minder 
lang stralingsgevaarliike stoffen 
Hoogveenvlinders bedreigd door ecosystemen c 
overmatige bcnatting van te droge 
hon!lvcncn 

wetenschappelijk j n N g + termen als multikolonialiteit etc' 
biologie 

wetenschappelijk nvt n NM I + berekeningen die aantonen wat het niet is: scdimcntsafzclling, opgeloste: 
natuurkunde stoftèn, af zelling diepzeeslib 
politiek j? 0 NM g 0 j?: bewering over kantelend NL en stijging zeespiegel 

politiek nvt 0 M k . o: 'ordinaire belastingverhoging' 
economisch geen aandacht voor evt kosten zuivering etc.; allc:en kort aandacht voor 

'groene stroom' 
politiek nvt n . k . 

I 

politiek nvt n . k . 

politiek nvt 0 M g 0 arg: minraaiwater wel 6%, particulieren gedupeerd, eerste levensbehoefte 
economisch arg kabinet: zuiniger verbruik energiebronnen 
politiek nvt n M g 0 f?: 2x 'C022'; ook sprake van 'de andere vijfbrocikasgassen'; niet 

f? genoemd welke dat zijn. 

informatief j? 0 M k 0 

politiek nvt n - zk . 

I 

politiek nvt n M zk . M: 'in milieutermen verwachten wc er weinig van' 

politiek nvt n M g . ook sprake van speciale wetgeving om bepaalde bezwaarprocedures 
onmogelijk te maken 

politiek nvt n M k . weerC022! 
f? 

economisch j? 0 . g 0 argumenten tegen Betuwelijn voorbij Kij fi10ek 
geen directe verwijzing naar bronnen van geformuleerde gegevens 

politiek nvt n NM 1 0 splijting: ontw.landen die wel resp. niet willen reduceren 
economisch f f: voortdurend C0,21 Ook weer 'vijf andere broc:ikasgasscn' 

theorie achter broeikaseffect waarschijnlijk amper bekend aan auteur 
informatief j n M k 0 toelichting wat ctl.:'s zijn en waarvoor ze gebruik: worden 

I 

informatief j? 0 M k 0 

informatief nvt n M I 0 mogelijkheden voor toekomst geschetst 

politiek nvt n M g . weer 'C012 en vijf andere zogeheten broeikasgasscn' 

wetenschappelijk "? J. n M I ++ j?: onderzoek ECN 
natuurkunde 

wetenschappelijk j n N g + 
biologie 

i . -· 


