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Samenvatting 

Deze thesis beschrijft een ontwerp gerichttonderzoek naar het gebruik van mindmaps in het 

voortgezet onderwijs. Mindmaps zijn een grafische manier om kennis te structureren en weer 

te geven.  

Onderzoek laat zien dat het aanleren van een overkoepelende ‘expertview’ op een vak als 

natuurkunde belangrijk is voor het beheersen van het vak.  Een expertview van bijvoorbeeld 

een docent kan in een zogenaamde ‘expert mindmap’ zichtbaar gemaakt worden. Deze expert 

mindmap kan een goed instrument zijn om leerlingen deze expertview aan te leren. 

Tegelijkertijd moet de expert mindmap aansluiten op de natuurkunde concepten die die 

leerling al bezit en de leerling aanspreken.  Onderzoek laat zien dat het werken met 

mindmaps vaak niet geïntegreerd wordt in de natuurkunde onderwijsmethodiek. Het gebruik 

van mindmaps beperkt zich vaak tot het maken van hoofdstuksamenvatting door leerlingen.  

In dit onderzoek is een expert mindmap ontworpen voor de doorlopende leerlijn vanaf 3 

HAVO en VWO. Onderzoek  is gedaan naar:  

 Het werken met de expert mindmaps. 

 Het maken van leerling mindmaps aan het begin van een nieuw hoofdstuk. 

 Het toetsen met behulp van mindmaps. 

De resultaten laten zien dat  

 Expert mindmaps een goed structurerend instrument kunnen zijn voor docenten. 

 De leerlingen de expert mindmaps waarderen. 

 Leerlingen nog gemotiveerd  moeten worden van het zelf werken met mindmaps. Ze 

oefenen liever opgaven. 

 Er een positief verband lijkt te zijn tussen het werken met mindmaps en het 

verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van het natuurkunde onderwijs. 
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Introductie 

Dit ontwerpgerichte onderzoek gaat over de mogelijkheden voor toepassing van mindmaps in 

het voortgezet onderwijs (VO). Het onderzoek concentreert zich op het toepassen van 

mindmaps bij het vak natuurkunde in de klassen 3 en 4 van de HAVO en de klassen 3, 4 en 5 

van het VWO. 

Waarom wil ik dit onderzoek uitvoeren? 

 

Figuur 1 De reden voor het onderzoek 

Ik verwacht dat het gebruik van mindmaps kan bijdragen aan verbetering van de effectiviteit 

en efficiency van het natuurkunde onderwijs in het voortgezet onderwijs. Met effectiviteit 

wordt hierbij bedoeld dat door het gebruik van mindmaps leerlingen natuurkunde beter 

begrijpen omdat ze een beter overzicht hebben van het vak. Natuurkunde wordt door veel 

leerlingen gezien als een moeilijk vak. Wellicht leidt het gebruik van mindmaps ertoe dat ze 

het vak gemakkelijker gaan vinden.  

Met een betere efficiency wordt bedoeld dat door het gebruik van mindmaps het 

natuurkunde onderwijs minder tijd en inspanning kost, zowel voor de leerlingen als 

voor de docent. Vooral in het vierde leerjaar is een verbetering van de efficiency gewenst, 

omdat op de school waar ik les geef, maar ook op een andere school in Maastricht, de 

ervaring leert dat het niet lukt om al de te behandelen stof in het vierde jaar af te krijgen.  

Met name bij het natuurkunde onderwijs in Havo en VWO kunnen mindmaps goed toegepast 

worden, omdat leerlingen daar vertrouwd moeten raken met een breed scala van 

natuurkundige concepten. Door mindmaps kunnen leerlingen het overzicht bewaren. Dit 

geldt ook voor (beginnende) docenten. Met een mindmap kan snel een overzicht gegeven 

worden van de eindexamentermen. Dit overzicht kan vervolgens gebuikt worden om de 

onderwijsmethodiek te structureren. 

Docenten kunnen met mindmaps ook snel een beeld krijgen van de voorkennis van de 

leerlingen en mindmaps kunnen ook gebruikt worden als toets. 

Persoonlijke motivatie 

Ervaring uit het bedrijfsleven 

Mijn persoonlijke motivatie om dit onderwerp aan te pakken is mijn jarenlange ervaring als 

consultant op het gebied van energie-efficiency en duurzame energie met het gebruik van 

mindmapping in het bedrijfsleven. Ik heb het daar gebruikt om: 

 Problemen te analyseren en uit te werken. 

 Projecten te structureren 

 Bijeenkomsten te structureren 



Mindmaps bij natuurkunde 

6   

   

Mijn ervaring leert dat mindmaps bovenstaande activiteiten aanzienlijk kunnen verbeteren 

en versnellen. Ik heb mindmaps bijvoorbeeld gebruikt bij grootschalige duurzame renovatie 

van woonwijken. Hierbij spelen veel verschillende belangen en zijn veel verschillende actoren 

betrokken. Mindmaps helpen dan om alle belangen en aspecten in beeld te krijgen en te 

structureren en de voortgang van het project te bewaken. In bijeenkomsten waarbij veel 

verschillende actoren aanwezig zijn, variërend van de directie, architecten, 

gemeenteambtenaren tot vertegenwoordigers van de huurders, helpen mindmaps om de 

structuur van de bijeenkomst te bewaren.  

Het gebruik van mindmaps in het VO zou leerlingen dus niet alleen kunnen  helpen om 

vakinhoudelijke kennis beter te begrijpen. Er kunnen ook analytische vaardigheden worden 

aangeleerd die zij tijdens hun latere studie en werk goed kunnen gebruiken. 

Mijn visie op leren 

De neurologische processen die de basis vormen voor leren zijn het maken van nieuwe 

verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. Kennis wordt hierdoor opgeslagen en 

bereikbaar gemaakt1. 

 

Figuur 2 Mijn visie op leren (1). 

De verbindingen worden ‘sterker’ door oefenen, waarbij het van belang is dat de nieuwe 

kennis op zoveel mogelijk verschillende manieren aangeboden wordt. In de volgende figuur 

worden de belangrijkste manieren om kennis aan te bieden schematisch weergegeven·. De 

goudgekleurde onderdelen van de figuren zijn eigen stellingen, die daarmee een onderdeel 

zijn van mijn visie op leren. 

                                                        
1 Schwaab, Dick, (2010), Wij zijn ons brein, 305 
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Figuur 3 Mijn visie op leren (2) 

Mindmaps stimuleren het leren op de tweede en derde groene vlag in de figuur: 

 De stof wordt op een nieuwe manier aangeboden 

o Visueel: naast de stof in het boek wordt aan de ogen een nieuw schema 

aangeboden. 

o Naast het maken van opgaven: als de leerlingen zelf een mindmap maken. 

 De stof wordt gestructureerd aangeboden in de vorm van een mindmap 

o De vorm van de mindmap bevat ook allerlei verbindingen en sluit daardoor 

mogelijk goed aan bij de manier waarop informatie in de hersenen wordt 

opgeslagen. 

o Het lijkt alsof bij het vak natuurkunde veel verschillende onderwerpen worden  

behandeld. Bij veel van deze onderwerpen worden echter dezelfde concepten 

gebruikt, bijvoorbeeld de wet van behoud van energie, een systematische 

probleemaanpak, of een wiskundige techniek als het gebruik van vectoren. 

Door een mindmap structuur te ontwerpen waarin deze concepten steeds 

duidelijk zichtbaar zijn, worden bestaande structuren in de hersenen versterkt 

en kan voortgebouwd worden op deze bestaande structuren.  

Mindmaps kunnen dus een goede aanvulling zijn op bestaande leermethodieken als 

‘Systematische Natuurkunde’. 
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Mijn ervaring met het geven van natuurkunde onderwijs 

Ik heb sinds september 2011 als docent zij-instromer natuurkunde verzorgd bij de volgende 

klassen: 

 3 havo/vwo 

 4 havo/vwo 

 5 vwo 

Ik gebruik mindmapping daar sinds september 2011 op de volgende manier om het vak 

natuurkunde te structureren: 

 Structuren van de natuurkunde onderwerpen. Per onderwerp wordt, samen met de 

leerlingen, een mindmap gemaakt. Het grote geheel blijft zo ook goed zichtbaar. 

 Structureren van de doorlopende leerweg van jaar 3 t/m 6.  

o In de hogere jaren wordt terugverwezen naar mindmaps van eerdere jaren. De 

voorkennis van de leerlingen wordt hierbij getest. Voor leerlingen is zo ook 

goed te zien welke nieuwe stof er per jaar bij komt.  

o Een (beginnend) docent krijgt op deze manier snel een goed overzicht van de 

te behandelen stof. 

 Afstemming met andere vakken zichtbaar te maken, met name het vak wiskunde. Per 

natuurkunde onderwerp wordt de benodigde wiskunde in een mindmap samengevat. 

Daarnaast laat ik leerlingen mindmaps maken  om de voorkennis van de leerlingen te toetsen 

en te activeren. Ik krijg zo aan het begin van elk hoofdstuk snel een beeld van wat elke 

individuele leerling nog/al weet over het nieuwe hoofdstuk. Leerlingen met weinig 

voorkennis krijgen extra aandacht bij de behandeling van het nieuwe hoofdstuk. 

Welke problemen worden aangepakt? 
In mijn onderwijspraktijk zie ik de volgende problemen: 

1. In jaar 3 worden alle natuurkunde onderwerpen die onderdeel vormen van het 

eindexamenpakket geïntroduceerd. 

o In de latere leerjaren worden deze verder uitgediept 

 Leerlingen missen vaak het totaaloverzicht 

 Leerlingen ‘vergeten’ de stof van het vorige jaar 

 Beide punten zijn niet bevorderlijk voor motivatie van de leerlingen en 

de efficiëntie van het natuurkunde onderwijs. 

2. De gebruikte natuurkunde methodiek ‘Systematische Natuurkunde’2 bevat erg veel 

tekst. Leerlingen vinden het moeilijk structuur te vinden in de hoofdstukken. Ook dit 

is niet bevorderlijk voor de motivatie en efficiëntie. ‘Systematische Natuurkunde’ is 

een van de meest gebruikte natuurkunde methodieken in Nederland. 

                                                        
2 Systematische Natuurkunde, ThiemeMeulenhof. 
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3. In Systematische Natuurkunde is weinig aandacht voor een uniforme systematische 

aanpak van natuurkunde problemen. Dit is niet bevorderlijk voor de efficiency en 

leerlingen missen daardoor vaardigheden die zij later tijdens hun onderzoeks-/werk 

carrière nodig kunnen hebben. 

4. De afstemming tussen natuurkunde en wiskunde onderwijs is suboptimaal. 

Natuurkunde loopt vaak voor op wiskunde. Dit is niet goed voor de efficiency van het 

natuurkunde onderwijs en mogelijkheden voor synergie tussen natuurkunde en 

wiskunde worden onvoldoende benut. 

Door mindmaps toe te gaan passen in het natuurkunde onderwijs kunnen veel van deze 

problemen worden aangepakt. In dit ontwerpgerichte onderzoek worden de eerste twee 

problemen aangepakt worden. De punten 3 en 4 worden zijdelings meegenomen, maar 

worden niet uitvoerig behandeld. 

Al eerder is opgemerkt dat natuurkunde geschikt lijkt voor mindmapping: 

 

Figuur 4 Natuurkunde lijkt geschikt voor mindmapping 

In lijn met mijn visie op leren lijkt het dus de moeite waard om in een ontwerpgericht 

onderzoek de mogelijkheden voor toepassing van mindmaps in het natuurkunde onderwijs te 

onderzoeken. 

Probleemstelling 
De hierboven geschetste problemen leiden tot de volgende probleemstelling: 

 

Figuur 5 Probleemstelling. Alleen de met 1 aangegeven problemen zullen worden aangepakt. 

De getallen in de figuur geven de prioriteit aan bij de subvragen. Het onderzoek zal zich met 

name richten op de vragen met prioriteit 1. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen. 

De overige subvragen worden in dit onderzoek niet meegenomen omdat de tijd hiervoor 

ontbreekt.  
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Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: 

Verbetert mindmapping de effectiviteit en/of de efficiency van het natuurkunde 

onderwijs bij HAVO en VWO? 

Aan de hand van de eerste twee subvragen zal getracht worden de hoofdvraag te 

beantwoorden. 

Subvraag 1: 

 Kan met behulp van mindmaps een overzicht van de doorlopende leerlijn in het 

natuurkunde onderwijs vanaf jaar 3 worden ontworpen? 

o In hoeverre is dit overzicht bruikbaar voor leerlingen en docenten? 

o In hoeverre is  dit overzicht te koppelen aan een efficiënte methodiek voor het 

toetsen van de voorkennis van de leerlingen. 

Subvraag 2: 

 Geeft een mindmap leerlingen een beter inzicht in de structuur van individuele 

natuurkunde onderwerpen? 

Door de ervaringen met het gebruik van de mindmaps te evalueren kan antwoord worden 

gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek, de verbetering van de effectiviteit en efficiency 

in het natuurkundeonderwijs door het gebruik van mindmaps. In de het hoofdstuk 

‘Methodiek’ wordt uitgelegd hoe getracht is een antwoord op de hoofdvraag te geven. 

Opbrengst/resultaat 

Het onderzoek is een combinatie van: 

 Ontwerpgericht onderzoek: Als instrument wordt een expert mindmap ontwikkeld 

waarmee één van de belangrijkste natuurkundemethodieken ‘Systematische 

Natuurkunde’ meer gestructureerd wordt. 

 Actieonderzoek: sinds september 2011 wordt mindmapping gebuikt in het 

natuurkunde onderwijs op 3 en 4 havo en 3, 4, 5 vwo. Per hoofdstuk wordt het 

gebruik van mindmaps geëvalueerd en verbeterd. Deze evaluatie vindt plaats door 

leerlingen zelf mindmaps te laten maken en deze te beoordelen en door met leerlingen 

over het gebruik van mindmaps te praten en de leerlingen te enquêteren. 

In de volgende figuren wordt een schematisch overzicht gegeven van de verwachte resultaten.  
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Figuur 6 Overzicht van de verwachte resultaten. Er wordt expliciet naar de resultaten met een 1 
toegewerkt. 
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Theoretische inbedding 

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste concepten rond mindmaps. De verschillen tussen 

beide begrippen worden toegelicht. Er zal ook kort worden ingegaan over toepassing van 

mindmaps in het onderwijs. 

Over mindmapping en conceptmaps is veel gepubliceerd. Over de toepassing ervan in het 

onderwijs wat minder, er is nog weinig ‘evidence’ dat het natuurkunde onderwijs er 

effectiever en efficiënter van wordt. Toegespitst op natuurkundeonderwijs in de bovenbouw 

van havo/vwo is nog minder over de effectiviteit van mindmaps en conceptmaps bekend. 

Op basis van de theoretische inbedding zal worden bepaald wat voor type mindmap het beste 

gebruikt kan worden voor het ontwerpen van een mindmap structuur voor het natuurkunde 

onderwijs in de klassen 3, 4 en 5 in het VO. 

Daarna vergelijk ik de manier waarop ik de mindmaps heb gebruikt tijdens het onderwijs met 

de manieren waarop anderen ze gebruiken. 

De theorievorming rond mindmaps en conceptmaps. 
De belangrijkste concepten voor dit onderzoek zijn mindmapping en conceptmapping.  

Verschillen tussen een mindmap en een conceptmap 

Mindmaps en conceptmaps zijn niet hetzelfde. In het overzichtsartikel ‘Conceptmapping, 

mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter?3’ 

worden de verschillen en overeenkomsten uitgebreid beschreven.  Dit artikel gaat ook 

uitgebreid in op de redenen waarom mindmaps en conceptmaps de leerprestaties van 

studenten verbeteren. Onderstaande figuren zijn typische voorbeelden van een mindmap en 

een conceptmap. 

Een conceptmap heeft een meer hiërarchische, top-down structuur dan eenj mindmap. De 

relaties bij een conceptmap lijken een sterker causaal karakter te hebben dan bij mindmaps. 

  

                                                        
3 Davies, M., (2010, November 27). Concept mapping, mind mapping and argument 
mapping: what are the differences and do they matter? Retrieved from High Educ (2011) 
62:279–301 

Figuur 8 Voorbeeld van een mindmap. 
Figuur 7 Voorbeeld van een concept map 



Mindmaps bij natuurkunde 

13   

   

Opvallende verschillende tussen de twee maps zijn: 

Tabel 1 Verschillen tussen mind- en conceptmaps. 

Mindmap Conceptmap 

De ‘vrije’ vorm Meer formeel, gestructureerd, hiërarchisch 

Het associatieve karakter Gericht op relaties tussen woorden, 
concepten 

Het niet-lineaire karakter Woorden tussen concepten 

De kleuren, symbolen, codes, figuren Pijlen tussen woorden 

De verschillen in lijndikte Minder grafisch 

 

De redenen waarom mindmaps leerprestaties kunnen verbeteren komen goed overeen met 

de redenen die ik gegeven heb in de paragraaf over mijn visie op leren. Davies noemt de 

volgende redenen: 

 Knowledge mapping allows meaningful learning to occur45. 

 Mapping allows the presentation of new material to build upon existing knowledge. 

 Maps make new information more usable… This is why we draw maps in preference 

to providing long and detailed verbal directions. 

 Mapping augments the brain’s ability to understand, retrieve and process 

information. 

 Mapping allows students to build new and meaningful knowledge links by active 

engagement. 

Davies laat in de onderstaande figuur ook zien dat, door leerlingen mindmaps te presenteren, 

leerlingen ook de ‘expertview’ van de docent zien en overnemen. In de syllabus 

Betadidactiek6 wordt beargumenteerd dat het aanleren van deze expertview belangrijk is. Een 

expert heeft overzicht over het vakgebied en ziet daardoor onderlinge verbanden en weet 

wanneer hij bepaalde vaardigheden moet gebruiken. Een expert gebruikt vaak kernbegrippen 

van een discipline om overige begrippen te plaatsen, betekenis te geven en op waarde te 

schatten. 

                                                        
4 Meaningful learning kan worden vergeleken met ‘diep leren’ (Onderwijskunde 2) 
5 Novak definieert meaningfull learning als ‘Meaningful learning underlies the constructive 
integration of thinking, feeling, and acting leading to empowerment for commitment and 
responsibility.’  In Novak, J.D., (2010, September). Learning, Creating, and Using 
Knowledge: Conceptmaps as facilitative tools in schools and corporations. Retrieved from 
Journal of e-learning and Knowledge Society, Vol. 6, n. 3, September 2010 (pp. 21 - 30) 
 
6 Eijck van, M & Bruin-Muurling, Huizing, Quant, Taconis (2011). Bètadidactiek: Inleiding in het 
ontwerpen van onderwijs in de bètavakken. Eindhoven: Eindhoven School of Education, 7, 13. 



Mindmaps bij natuurkunde 

14   

   

 

Figuur 9 Kennisoverdracht door een expert (leraar). De leraar heeft een expertview (2), maar 
presenteert de stof in lineaire volgorde (1). Bij meaningful learning ontwikkelt de leerling ook een 
expert view (4), bij rote learning (oppervlakkig leren) niet. 

Leerlingen hebben dit overzicht nog niet, ze zijn het aan het leren. Het is van belang om ze dit 

overzicht te geven, want ze zien het nog niet vanzelf. Als dit niet gebeurt, kunnen leerlingen 

nog weinig betekenis toekennen aan de feitenkennis die ze wordt aangeboden en vergeten ze 

deze kennis vaak weer snel. Basisbegrippen kunnen dan betekenisloze woorden worden, die 

door leerlingen worden verbonden met truckjes en losstaande feiten. Het presenteren van 

een expertview in de vorm van een mindmap is in lijn met het gebruik van skeleton maps 

door Novak, een pionier op het gebied van gebruik van conceptmaps7. 

Tegelijkertijd moet wel opgepast worden voor ‘antididactische inversie’8; mindmaps die 

ontworpen worden om het vak natuurkunde te structureren kunnen een behoorlijk abstract 

karakter krijgen, wat contraproductief kan werken bij het leren9. Het gebruik van mindmaps 

bij natuurkunde zal dus ook gecombineerd moeten worden met praktische 

onderwijsmethodieken die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, bijvoorbeeld 

                                                        
7 Novak, J.D., (2010, September). Learning, Creating, and Using Knowledge: Conceptmaps 
as facilitative tools in schools and corporations. Retrieved from Journal of e-learning and 
Knowledge Society, Vol. 6, n. 3, September 2010 (pp. 21 - 30) 
8 Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Kluwer Academic: Dordrecht. 
9 Eijck van, M & Bruin-Muurling, Huizing, Quant, Taconis (2011). Bètadidactiek: Inleiding in het 
ontwerpen van onderwijs in de bètavakken. Eindhoven: Eindhoven School of Education, 12-13, 35. 
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het concept-context onderwijs. Deze methodieken kunnen elkaar goed aanvullen; binnen het 

concept-context onderwijs bouwen de leerlingen voort op kennis die ze al hebben, aan de 

hand van contexten die ze aanspreken. Met behulp van mindmaps wordt de grote lijn 

bewaakt en maken ze kennis met de expertview van de docent. Deze redenering sluit ook aan 

bij mijn stelling dat er niet te rigide gekozen moet worden tussen 

onderwijsmethodieken/stromingen, ze vullen elkaar aan. 

Eisen aan het gebruik van mindmaps in het natuurkunde onderwijs op het VO. 

Als je dus mindmaps wilt gebruiken om de effectiviteit en efficiency van het natuurkunde 

onderwijs in het VO te verbeteren zou je er de volgende eisen aan kunnen stellen: 

 De structuur van de mindmaps die de docent presenteert is belangrijk.  

o De structuur zou de expertview van de docent moeten weerspiegelen. 

o De structuur moet de leerlingen helpen het overzicht over het vak te 

krijgen/behouden. 

 De vormgeving van de mindmaps is belangrijk. 

o Gebruik kleuren, plaatjes, verschillende lijndiktes. 

 De structuur en vormgeving moet de leerlingen uitnodigen om associaties te maken 

met eerder behandelde natuurkunde onderwerpen en eigen ervaringen. 

 Combineer het gebruik van mindmaps met andere onderwijsmethodieken. Waak voor 

een te abstract karakter van mindmaps.  

 Laat leerlingen ook zelf mindmaps maken. 

Als je deze eisen afzet tegen de definities van mind- en conceptmaps kun je concluderen dat 

een mengvorm van mind- en conceptmap waarschijnlijk de meest optimale structuur is. De 

eisen aan de structuur gaan richting de eisen die een conceptmap stelt. De eisen aan de 

vormgeving gaan richting die van mindmaps, evenals de eisen aan het associatieve karakter. 

Het zwaartepunt van de eisen gaan richting de eigenschappen van een mindmap. In het 

vervolg zullen we daarom spreken van mindmaps. Davies geeft in zijn overzichtsartikel ook 

aan dat mind- en conceptmaps elkaar soms behoorlijk kunnen overlappen en in de toekomst 

mogelijk zullen gaan convergeren. Je kunt je ook afvragen of het de moeite waard is om diep 

in te gaan op deze definitiekwestie, het uiteindelijke doel: verbetering van de effectiviteit en 

efficiency is in dit onderzoek leidend. 

Het gebruik van mind- en conceptmaps in het VO 

Met de bovenstaande eisen in het achterhoofd kun je kijken hoe mind- en conceptmaps 

gebruikt worden bij het natuurkunde onderwijs in het VO. Over dit onderwerp is in 

Nederland nog niet veel gepubliceerd. In een recent onderzoek worden mindmaps gebruikt 

voor het maken van samenvattingen in het natuurkunde onderwijs op het VO.10 Dit 

onderzoek toont aan dat als leerlingen van 2 klassen van 4 HAVO een samenvatting maken 

van een natuurkunde hoofdstuk zij gemiddeld ongeveer een punt hoger scoren voor het 

daarop volgende proefwerk, dan leerlingen van een andere 4 HAVO klas die in plaats van de 

samenvatting te maken extra oefeningen hebben gemaakt. Het loont dus om tijd te besteden 

aan het structureren van kennis. 

                                                        
10 Veen van der, J, Meijerink, R., Palsma, P., (2011). Organiseren die kennis! Over 
begrippenkaarten en samenvattingen. paper gepresenteerd tijdens de onderwijs research 
dagen 2011, www.ord2011.nl  

http://www.ord2011.nl/
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Bij twee 3 VWO klassen heeft een klas een samenvatting gemaakt met behulp van een 

begrippenkaart (een soort conceptmap met post-its). De andere klas heeft een klassieke 

samenvatting gemaakt. Beide klassen scoorden even goed voor het daarop volgende 

proefwerk. Het lijkt dus niet zoveel uit te maken hoe je kennis structureert, als je het maar 

doet.  

Deze resultaten zijn in lijn met mijn visie op onderwijs en mijn eisen aan het gebruik van 

mindmaps: 

 Door de stof op zoveel mogelijk manieren aan te bieden verbetert het leren. 

 Door de stof te structureren verbetert het leren. 

Het onderzoek laat op één aspect een kans liggen ten opzichte van mijn eisen aan het werken 

met mindmaps: 

 De leerlingen maken geen kennis met de expertview van de docent via een mindmap 

van de docent. 

De leerlingen maakten alleen zelf een mindmap. Naast het niet kennis maken met de 

expertview, bestaat dan ook het gevaar dat de leerlingen in hun eigen mindmaps fouten 

maken of er misconcepten in opnemen.  

Van Boxtel komt in haar proefschrift11 ook op conclusies en aanbevelingen die in lijn liggen 

met mijn visie op onderwijs en mijn eisen aan het werken met mindmaps op het VO. Het 

proefschrift richt zich eigenlijk op de kwaliteit van samenwerking tussen tweetallen aan een 

taak gericht op het leren van natuurkundige begrippen. Een van de taken die van Boxtel heeft 

onderzocht is het maken van conceptmaps. Een aantal relevante conclusie en aanbevelingen 

van haar zijn: 

 Als leerlingen in tweetallen in een taak intensief samenwerken en veel met elkaar 

praten over natuurkundige begrippen verbetert het leren van natuurkundige 

begrippen. 

 Het samen maken van een conceptmap lijkt een sterkere taak dan het maken van een 

poster. Leerlingen praten bij het maken van een conceptmap intensiever met elkaar, 

er wordt meer geargumenteerd en meer geredeneerd. Voor de individuele 

leerresultaten maakt het echter niet uit of een conceptmap of een poster gemaakt 

wordt.  

 Als leerlingen zich individueel moeten voorbereiden op een taak leidt dit tot het meer 

stellen van vragen tijdens het maken van de taak en ook tot een hogere score op een 

natoets. 

Deze conclusies liggen in lijn met mijn visie dat het leren verbetert door de stof op zoveel 

mogelijk manieren aan te bieden. In dit geval voegt het samenwerken (en de individuele 

voorbereiding) een aantal manieren toe en lijkt het maken van mindmaps een goede 

samenwerkingstaak. Ook in dit proefschrift valt het weer op dat de structurerende rol van 

mindmaps die verstrekt worden door de docent niet aan de orde komen. In haar 

                                                        
11 Boxtel van, C.A.M., (2000, May 3). COLLABORATIVE CONCEPT LEARNING. Ph.D. Thesis 
Universiteit Utrecht 
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aanbevelingen stelt van Boxtel wel dat nader onderzoek naar de rol van de docent op zijn 

plaats lijkt. 

Als je op internet zoekt naar informatie over het gebruik van mindmaps in het natuurkunde 

onderwijs vind je een breed scala aan informatie: 

 Een Google search op ‘mindmaps from physics teachers’ levert bijna 50.000 

resultaten. 

o Er worden opvallend veel blogs bijgehouden op dit gebied, vaak door leraren. 

o Er zijn veel resultaten uit Aziatische landen 

o Er zijn over afzonderlijke natuurkunde onderdelen, bijvoorbeeld licht, een 

behoorlijk aantal mindmaps beschikbaar. Er zijn niet zoveel links die een 

totaal overzicht bieden van de natuurkunde, Hyperphysics is een van de 

weinige die dit wel doet. 

o Er zijn veel tools voor het maken van mindmaps 

o De focus ligt vaak op het maken van mindmaps door leerlingen. 

 Een Google search op ‘mindmaps van natuurkunde leraren12’ levert ongeveer 5.000 

resultaten op. Een aantal opmerkelijke: 

o Twee bekende Nederlandse sites voor het onderwijs, leraar24.nl en leren.nl, 

geven praktische tips over het omgaan met mind- en conceptmaps. Ook hier 

wordt vooral aandacht besteedt aan het werken van leerlingen met deze tools. 

De focus is ook voornamelijk op afzonderlijke (natuurkunde) onderwerpen. 

o Op een forum over mindmappen op www.scholieren.com zijn de meningen 

van leerlingen over mindmappen verdeeld13. Veel leerlingen vinden een 

mindmap wel handig als een soort uittreksel. Het maken vinden ze veel werk, 

vooral in het begin. Aan het maken van een mindmap als toets heeft een 

leerling een hekel, zeker als het precies volgens het format van de 

natuurkundelerares moet. 

o Mindmaps lijken voor leerlingen een aantrekkelijke methode om 

aantekeningen te maken, getuige het volgende citaat uit de evaluatie van een 

project over werken met ipads in de klas·: ‘Zonder te vragen verwerken ze de 

informatie van de docent in een mindmap’. 

o Ook in Nederland wordt veel geblogd over het gebruik van mindmaps in het 

onderwijs. 

De internet searches laten zien dat veel mensen enthousiast bezig zijn met mind- en 

conceptmaps, ook in het natuurkunde onderwijs. Er is echter nog relatief weinig 

wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van het gebruik van mind- en 

conceptmaps in het natuurkunde onderwijs. Het feit dat zoveel mensen ermee bezig zijn is 

wel een signaal dat het werken met mindmaps mensen aanspreekt en inspireert. 

  

                                                        
12 Bij zoeken op de term mindmap wordt vaak ook conceptmap meegenomen. 
13 Zie http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=983041  

http://www.scholieren.com/
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=983041
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Naar een meer geïntegreerd gebruik van mindmaps in het natuurkunde 

onderwijs op het VO 
De twee overzichtsartikelen van Davies en Novak, het onderzoek onder de VO leerlingen·, het 

proefschrift van van Boxtel en de internet searches laten zien dat in het onderzoek over mind- 

en conceptmaps vaak gefocust wordt op het gebruik van mindmaps door leerlingen. De 

integratie van het gebruik van mindmaps in de onderwijsmethodiek en de structurerende 

functie van een mindmap die verstrekt wordt door de docent komt praktisch niet aan de orde. 

Dit lijkt een gemiste kans.  

In dit ontwerpgerichte onderzoek wordt hierop ingespeeld:  

 Er wordt een mindmap ontwikkeld die samenhangt met de onderwijsmethodieken 

‘Natuurkunde Interactief’ en ‘Systematische Natuurkunde’.  

 De structuur van de mindmap reflecteert de expertview van de docent. 

De mindmap zal zoveel mogelijk worden ontworpen conform mijn visie op het onderwijs en 

aan de hand van de ontwerpeisen mindmaps die in dit hoofdstuk zijn geformuleerd.  

Het gebruik van mindmaps wordt geïntegreerd in de onderwijsmethodiek:  

 Mindmaps zullen worden gebruikt om de voorkennis te toetsen.  

 Tijdens de lessen zal er regelmatig naar verwezen worden.  

 De ontwikkelde mindmaps zullen aan de leerlingen worden verstrekt zodat ze een 

samenvatting hebben voor het proefwerk.  

 Uiteindelijke zullen leerlingen vlak voor een proefwerk ook een schriftelijke 

overhoring krijgen in de vorm van een mindmap. 
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Methode 

 

Methode van onderzoek 

Type onderzoek: ontwerpgericht 

De methode van onderzoek die in dit onderzoek zal worden toegepast volgt die van ‘Design 

Research’1415. Deze methodiek staat grafisch samengevat in onderstaande figuur: 

 

Figuur 10 Schematische voorstelling van ‘Design research’, waarin een ontwerp/theorie aan de 
hand van experimenten steeds verder verbeterd wordt. 

In dit onderzoek hebben de opeenvolgende experminenten niet steeds betrekking hebben op 

hetzelfde hoofdstuk/onderwerp van de natuurkunde, maar steeds op een volgend hoofdstuk. 

Voor dit onderzoek is hiervoor gekozen omdat het zich focust op het toepassen van 

mindmaps en niet op een onderdeel van de natuurkunde. Het toepassen van mindmaps dient 

het onderwijs effectiever en efficiënter te maken. Bij elk hoofdstuk zal geëvalueerd worden of 

dit het geval is geweest en zullen aanbevelingen worden gedaan die in een volgend hoofdstuk 

meteen weer kunnen worden toegepast en geëvalueerd. 

Allereerst wordt leerlingen in een mindmap een algemeen overzicht van de natuurkunde 

bijgebracht. Hierbij wordt geprobeerd duidelijk te maken dat je bij natuurkunde dingen 

waarneemt en probeert te begrijpen.  

Verder wordt er met mindmaps een duidelijk overzicht gegeven van de doorlopende leerlijn 

vanaf jaar 3 t/m het eindexamen, zowel voor havo als vwo. Voor leerlingen wordt het 

duidelijk hoe de stof over de jaren verdeeld wordt en dat er elk jaar per domein iets aan 

toegevoegd wordt. Per examendomein wordt duidelijk aangeven welke kennis verplicht is. 

                                                        
14 Gravemeijer, K. & Cobb, P. (2006). Design research from the learning design perpective, in 
van den Akker, K. Gravemeijer, S. McKenney, & N. Nieveen (Eds.) Educational Design 
research: The design, development and evaluation of programs, processes and products. 
London: Routledge, pp. 45-85. 
15 Akker van den, J. Principles and Methods of Development Research. Enschede: University 
of Twente. 
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Figuur 11 Overzicht van de manier waarop de resultaten bereikt worden. 

De mindmaps worden opgesteld aan de hand van ‘Systematische Natuurkunde’. Deze 

methodiek wordt veel toegepast in Nederland. Per hoofdstuk wordt, samen met de leerlingen, 

een mindmap gemaakt waarin de belangrijkste onderwerpen te zien zijn. Het grote voordeel 

van mindmaps is dat je de onderwerpen hiërarchisch kunt ordenen en de onderlinge 

samenhang kunt laten zien. Per hoofdstuk wordt een mindmap van maximaal 1 A4 gemaakt. 

Deze mindmap doet tevens dienst als uittreksel van het hoofdstuk. Systematische 

Natuurkunde begint pas in de vierde klas, In derde klassen worden de mindmaps gemaakt 

aan de hand van de methode ‘Natuurkunde Interactief’16.  

Het onderzoek zal zich richten op leerlingen in de derde en vierde klassen van de HAVO en 

de klassen 3, 4, en 5 van het VWO. In de derde klassen zal minstens de helft van de leerlingen 

een profiel kiezen waar natuurkunde geen onderdeel vanuit zal maken. In dit leerjaar kan nog 

onderzocht worden of mindmaps alle typen leerlingen aanspreken. In de vierde klas begint 

‘Systematische Natuurkunde’ pas echt. De stof uit de voorgaande jaren wordt hier herhaald 

en verder uitgediept. In de vijfde klas zijn de leerlingen al een jaar verder met ‘Systematische 

Natuurkunde’. Door middel van een enquête zal worden onderzocht of mindmaps in dit 

leerjaar nog evenveel toegevoegde waarde heeft als in het vierde jaar.  

De leerlingen werken sinds september 2011 met mindmaps waarin de stof van een hoofdstuk 

wordt samengevat. Vanaf februari/maart 2012 wordt de leerlingen aan het einde van een 

hoofdstuk in een schriftelijke overhoring gevraagd een mindmap van het hoofdstuk te maken 

waarbij al een basisstructuur gegeven is.  

Er wordt onderzocht worden of er een verband aanwezig tussen: 

 De mindmap die de leerlingen gemaakt hebben aan het begin van het hoofdstuk, om 

hun voorkennis te testen. 

 De mindmap van de schriftelijke overhoring. 

 De resultaten van het reguliere proefwerk over het hoofdstuk. 

                                                        
16 Natuurkunde Interactief, ThiemeMeulenhof 
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Als leerlingen een deels ingevulde mindmap moeten aanvullen worden met name de eerste 

drie denkniveaus van de taxonomie van Bloom17: ‘remembering, understanding, applying’ 

getoetst. Als leerlingen ook zelf een structuur voor een mindmap moeten maken, en dus een 

mindmap moeten organiseren, wordt ook een beroep gedaan op hun analytische 

vaardigheden. 

 

Figuur 12 Taxonomie van Bloom 

Aan het einde van het schooljaar is voor de 5 klassen en dus de 5 verschillende niveaus 

waarop ik lesgeef bekend hoe het omgaan met mindmaps werkt in de praktijk en kunnen er 

conclusies worden getrokken en aanbevelingen gegeven. De conclusies en aanbevelingen 

zullen met name betrekking hebben op de met een 1 gemarkeerde gebieden in onderstaande 

figuur: 

                                                        
17 Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview. Theory into 
Practice, 41, 212-218. 
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Figuur 13 De conclusies en aanbevelingen zullen met name op de met 1 gemarkeerde topics 
betrekking hebben. 

De verwachte uitkomst van het onderzoek staat in onderstaande figuur: 

 

Figuur 14 Verwachte uitkomst van het onderzoek. 

In de onderzoeksmethode zal verder worden ingegaan hoe deze effectiviteits- en 

efficiencyverbetering gemeten kan worden. 

In het onderstaande schema staat de methode van onderzoek samengevat: 

 

Figuur 15 Methodiek voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De met een 1 gemarkeerde 
onderwerpen worden ontwikkeld. 

De focus van het onderzoek ligt op de met 1 gemarkeerde onderdelen. Er wordt, samen met 

de leerlingen, een doorlopende leerweg van mindmaps gebouwd van jaar 3 en 4 voor de 

HAVO en de jaren 3 t/m 5 voor het VWO.  

Bij de evaluatie aan het eind van het jaar zal worden onderzocht voor welke leerjaren het 

werken met mindmaps het meest geschikt lijkt. Dit gebeurt aan de hand van een enquête 

onder de leerlingen van allen klassen. 
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Methodiek ontwerp mindmaps voor natuurkunde in het VO. 

De mindmaps zullen worden ontworpen aan de hand van: 

 De eisen aan het ontwerp van mindmaps voor natuurkunde in het VO die in het 

vorige hoofdstuk zijn geformuleerd. 

 De exameneisen voor natuurkunde voor de HAVO en het VWO. 

 De onderwijsmethodieken ‘Natuurkunde Interactief’ en ‘Systematische Natuurkunde’. 

Voor het ontwikkelen van de mindmaps zullen de volgende ontwerpstappen worden 

doorlopen: 

1. Allereerst wordt een overkoepelende visie gepresenteerd die weergeeft waar het bij 

natuurkunde om gaat en waarom natuurkunde een relevant vak is. 

2. Vervolgens wordt een algemene structuur voor een mindmap ontworpen die voor elk 

natuurkunde onderwerp bruikbaar is. Deze structuur hangt tevens samen met de 

gebruikte onderwijsmethodiek. De structuur dient de leerlingen ook aan te spreken, 

door aan te sluiten op contexten en concepten die ze al kennen. 

3. Er wordt ook een opbouw ontworpen die aansluit op de doorlopende leerlijn binnen 

de HAVO en het VWO vanaf leerjaar 3. Deze opbouw moet voor zowel een 

(beginnend) docent als een leerling duidelijk en bruikbaar zijn. Startpunt voor de 

opbouw zijn de exameneisen. Leerlingen krijgen hiermee al vanaf de derde klas een 

beeld van wat ze uiteindelijk zullen leren. Gedurende hun schoolcarrière wordt dit 

beeld steeds gedetailleerder ingevuld.  

4. Vervolgens wordt op basis van de ontworpen algemene structuur bij bullet 2 per 

hoofdstuk door de docent een mindmap gebouwd. Bij aanvang en tijdens het 

behandelen van het hoofdstuk wordt regelmatig verwezen naar de expert map. De 

mindmap dient ook als samenvatting van het hoofdstuk, de leerlingen krijgen ook een 

kopie van deze mindmap.  

 

Figuur 16 Ontwerpstappen in de ontwikkeling van de mindmaps. 

De docent houdt in de gaten wat de leerlingen van de mindmaps vinden. Een groot deel van 

het leerjaar 2011/2012 gebeurt dit door regelmatig met de leerlingen te praten over de 

mindmaps. Deze ervaringen worden ingezet bij het maken van de mindmaps bij de volgende 

hoofdstukken. Indien nodig kan ook de algemene structuur die ontwikkeld is bij 2. nog 

aangepast worden. 

Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen geënquêteerd over het gebruik van de 

mindmaps gedurende het schooljaar. 
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Validiteit: verbetert het werken met mindmaps de effectiviteit en efficiency bij 

het natuurkunde onderwijs op het VO? 

Het toetsen van de effectiviteit en de efficiency is niet eenvoudig zoals te zien in onderstaande 

figuur: 

 

Figuur 17 Issues bij het bepalen van de effectiviteit en efficiency bij het gebruik van mindmaps in 
het natuurkunde onderwijs op het VO. 

De figuur laat duidelijk zien dat het vergelijken met voorgaande jaren niet zinvol is. Er zijn 

ook geen controlegroepen op de school waar ik les geef. Dus heb ik Design Research gebruikt.  

Betere resultaten van de leerlingen gedurende het schooljaar kunnen een indicatie zijn voor 

een verbetering van de effectiviteit. De belangrijkste variabelen die dan veranderd worden 

zijn het steeds beter toepassen van mindmaps in het onderwijs en de andere natuurkunde 

onderwerpen. Een sterkere motivatie kan dan een signaal zijn voor verbeterde effectiviteit. 

Een signaal voor een efficiencyverbetering kan zijn dat hoofdstukken steeds sneller 

behandeld kunnen worden. Dit is niet eenvoudig omdat de onderwerpen per hoofdstuk 

veranderen. De belangrijkste variabelen staan nog eens afgebeeld in onderstaande figuur: 

 

Figuur 18 Belangrijke variabelen bij het bepalen van de verbetering van de effectiviteit en 
efficiency in het natuurkunde onderwijs op het VO. 

Een belangrijke variabele waarvan de invloed niet goed in te schatten is, is de verbetering van 

de wiskundige kennis die gedurende een leerjaar optreedt. Natuurkunde heeft veel 

raakvlakken met de wiskunde. Bij begrippen als snelheid en versnelling is het bijvoorbeeld 

zinvol als leerlingen kunnen differentiëren. Differentiëren wordt echter in de vierde pas na de 

kerstvakantie gegeven, terwijl het bij natuurkunde eigenlijk eerder nodig is. Door de betere 

wiskunde kennis kunnen de effectiviteit en efficiency dus ook toenemen. Dit maakt het meten 
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van de verbetering van de effectiviteit en efficiency extra moeilijk, want welke onafhankelijke 

variabele zorgt nu voor de beoogde verbetering?  

Het is wellicht mogelijk een onderscheid te maken door proefwerken goed te analyseren. Een 

natuurkunde opgave bestaat nl. altijd voor een deel uit toegepaste wiskunde, meestal in de 

vorm van het oplossen van 2 of meer vergelijkingen met 2 of meer onbekenden, of het 

bepalen van een helling van een lijn of het oppervlak onder een grafiek. Door bij natuurkunde 

proefwerken de punten die een leerling kan scoren door het toepassen van wiskunde niet mee 

te nemen bij het bepalen van de effectiviteit, kan de invloed van de zich ontwikkelende kennis 

van de wiskunde wellicht deels uit de meting van de effectiviteit gefilterd worden. Dit kost 

teveel tijd. 

Een andere variabele die invloed kan hebben op de meting van de effectiviteit en efficiency is 

de motivatie van de leerling. Een leerling kan bv aan het begin van het jaar goed zijn best 

doen om ervoor te zorgen dat hij/zij voldoende komt te staan. Als dit het geval is, kan tegen 

het einde de motivatie afnemen omdat het gemiddelde al hoog genoeg is om over te gaan. Het 

omgekeerde kan uiteraard ook het geval zijn. 

De bepaling van de verbetering van de effectiviteit door het gebruik van mindmaps is dus niet 

eenvoudig, omdat andere variabelen als andere natuurkunde onderwerpen, een toegenomen 

kennis van de wiskunde en een veranderende motivatie ook invloed hebben op de 

effectiviteit. De meest eenvoudige, maar kwalitatieve, manier om de invloed van mindmaps te 

onderzoeken bij natuurkunde onderwijs in de bovenbouw lijkt dan ook het peilen van het 

oordeel van de docent en het interviewen en enquêteren van leerlingen. 

De docent is in dit geval tevens de onderzoeker. Hij zal voldoende afstand moeten kunnen 

nemen om een oordeel te kunnen vellen over de verbetering van de effectiviteit en de 

efficiency. 

De leerlingen wordt gevraagd naar het gebruik van mindmaps bij natuurkunde. De interviews 

zullen bestaan uit informele gesprekken met de leerlingen gedurende het schooljaar. Aan het 

einde van het schooljaar zullen de leerlingen geënquêteerd worden. Zij hebben dat het hele 

jaar met mindmaps gewerkt en zijn dan in staat om een algemeen oordeel over het werken 

met mindmaps te geven. 

Kwalitatieve beoordeling van de efficiencyverbetering 

Om de efficiencyverbetering kwalitatief te kunnen beoordelen zal de docent een uitspraak 

moeten doen over het gebruik van mindmaps:  

 om de voorkennis te toetsen en een nieuw hoofdstuk te introduceren. 

 als referentiematieraal tijdens de lessen: verloopt de uitleg soepeler? 

 bij een overhoring: gaat het maken, afnemen en nakijken sneller dan een ‘standaard’ 

overhoring met opgaven. 

Het lijkt goed mogelijk voor een docent om over deze punten een objectief oordeel te geven. 

Voor de leerlingen gelden in principe dezelfde punten. In de enquête aan het einde van het 

schooljaar zullen deze punten dan ook terug komen. 

Kwalitatieve beoordeling van de effectiviteitsverbetering 
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In de voorgaande paragrafen is beargumenteerd dat het binnen dit onderzoek praktisch 

onmogelijk is om een objectieve uitspraak te doen over de effectiviteitsverbetering door het 

gebruik van mindmaps. Er is immers geen goede vergelijking met een referentie mogelijk. 

Indirecte signalen voor een effectiviteitsverbetering kunnen zijn: 

 een verband tussen de resultaten van de mindmap overhoring en het daarbij horende 

proefwerk. Dit verband kan wel kwantitatief zijn. 

 Een verband tussen de voorkennis mindmap, de mindmap overhoring, en het 

proefwerk. Dit verband kan wel kwantitatief zijn. 

 leerlingen moeten de verstrekte expert mindmaps waarderen. 

 Leerlingen moeten het zelf maken van mindmaps waarderen. 

 Leerlingen moeten het maken van een mindmap overhoring waarderen. 

De eerste twee verbanden kunnen door de docent (= de onderzoeker) bepaald worden. De 

laatste drie punten zullen uit de enquête moeten blijken. 

Het oordeel van de docent, toetsresultaten en enquêtes onder de eigen leerlingen vormen dus 

de belangrijkste onderzoeksdata naast uiteraard de mindmaps die uiteindelijk het 

belangrijkste ‘design research’ resultaat zullen zijn. 
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Resultaten 

De resultaten van het onderzoek kunnen in twee delen worden opgedeeld: 

1. De ontwikkeling van de mindmaps voor natuurkunde op het VO. 

2. De bepaling van de verbetering van de effectiviteit en de efficiency. 

Voor het maken van de mindmaps is gebruik gemaakt van het programma Mindmanager. 

Het programma is erg veelzijdig. De standaard lay-out is wel vrij zakelijk. Er gewerkt met 

kleuren en figuren om de mindmaps meer prikkelend en aantrekkelijk te maken voor de 

leerlingen. 

Ontwikkeling van de mindmaps voor natuurkunde op het VO 
Als basis voor de ontwikkeling van de mindmaps dienen mijn visie uit de introductie (Figuur 

3) en de eisen aan mindmaps die in het hoofdstuk over theorie zijn geformuleerd: 

 De structuur van de mindmaps die de docent presenteert is belangrijk.  

o De structuur zou de expertview van de docent moeten weerspiegelen. 

o De structuur moet de leerlingen helpen het overzicht over het vak te 

krijgen/behouden. 

 De vormgeving van de mindmaps is belangrijk. 

o Gebruik kleuren, plaatjes, verschillende lijndiktes. 

 De structuur en vormgeving moet de leerlingen uitnodigen om associaties te maken 

met eerder behandelde natuurkunde onderwerpen en eigen ervaringen. 

 Combineer het gebruik van mindmaps met andere onderwijsmethodieken. Waak voor 

een te abstract karakter van mindmaps.  

 Laat leerlingen ook zelf mindmaps maken. 

Ontwikkeling overkoepelende expertview over natuurkunde 

Allereerst is er een overkoepelende expertview ontwikkeld die weergeeft waar het bij 

natuurkunde om gaat en waarom natuurkunde een relevant vak is. Dit heeft geresulteerd in 

de volgende mindmap: 
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Figuur 19 Mindmap die aangeeft waar het om gaat bij het vak natuurkunde 

De uitleg die bij de mindmap gegeven wordt is: 

 De natuurkunde bestudeert allerlei verschijnselen, variërend van het heelal, tot 

allerlei verschijnselen op de aarde in het dagelijks leven, tot de allerkleinste 

bouwstenen waar alles in het heelal van gemaakt is. 

 Bij de natuurkunde probeer je allerlei verschijnselen en waarnemingen te begrijpen: 

o Dat doe je door een model van wat je waarneemt te maken. 

o Dat model toets je door middel van experimenten. De waarnemingen in je 

experiment moeten kloppen met je model. 

o Bij het maken van dat model gebruik je vaak wiskunde als gereedschap. 

o Als het model in het algemeen klopt en een goede beschrijving geeft van de 

werkelijkheid heb je een theorie gevonden, dit is bijvoorbeeld een 

natuurkundige wet. Let wel altijd goed op bij modellen en theorieën; ze gelden 

vaak alleen binnen bepaalde grenzen.  

 Als bijvoorbeeld een lichtstraal door een heel smalle spleet gaat, gelden 

de optica formules voor lenzen niet meer. 

 Als je model of theorie klopt kun je die vervolgens gaan gebruiken om allerlei 

producten te gaan ontwerpen. 

 Omdat je bijvoorbeeld weet hoe lichtstralen die tegen een materiaal 

aan botsen zich gedragen, kun je lenzen en brillen ontwerpen. 

Het laatste topic ‘toepassing/product’ is pas later toegevoegd. Het feit dat je natuurkunde 

nodig hebt om producten (of systemen) te kunnen maken, laat de leerlingen de relevantie van 

natuurkunde zien. In de onderwijsmethodieken ‘Natuurkunde Interactief’ en ‘Systematische 

Natuurkunde’ wordt dit onderscheid niet duidelijk gemaakt. Dit is in de praktijk niet 

bevorderlijk voor het uitleggen van de relevantie van het vak natuurkunde. 

Om alvast een overzicht te geven van de belangrijkste begrippen in de natuurkunde hangt er 

nog een topic onder begrip: 
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Figuur 20 overzicht van een aantal zeer belangrijke begrippen in de natuurkunde 

Deze begrippen, vooral de bovenste vier en de wet van behoud van energie, komen in 

praktisch elk natuurkunde hoofdstuk aan de orde. Deze mindmap blijkt in de praktijk, vooral 

voor de derde klassen moeilijk. Het abstracte karakter van de mindmap en het feit dat derde 

klassers nog niet veel natuurkunde hebben gehad, maakt het waarschijnlijk moeilijk voor ze; 

 De mindmap lijkt nog niet goed aan te sluiten op de concepten die de leerlingen al 

bezitten. 

 Het abstracte denkvermogen lijkt bij veel derde klassers nog niet sterk ontwikkeld. 

Dit blijkt ook uit de moeite die ze in de derde klas nog hebben bij het toepassen van 

wiskunde in de natuurkunde. 

De leerlingen vinden het wel leuk en interessant om de wet van Einstein, E=mc2, op te zien 

duiken en wel op een relatief eenvoudige manier.  

In de volgende paragraaf wordt een deel van de structuur van de expertview in Figuur 19 

gebruikt om een mindmap structuur te ontwerpen die voor elk hoofdstuk en elk natuurkunde 

bruikbaar is. 

Ontwikkeling van een algemene mindmapstructuur voor een natuurkunde 

onderwerp in het VO 

Deze structuur vloeit voort uit de expertview in de vorige paragraaf en hangt tevens samen 

met de gebruikte onderwijsmethodieken. De structuur dient de leerlingen ook aan te spreken, 

hij moet aansluiten op contexten en concepten die ze al kennen. 

Aan het begin van het schooljaar 2011/12 is begonnen met de volgende mindmapstructuur: 
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Figuur 21 Basis mindmapstructuur voor een natuurkunde hoofdstuk/onderwerp bij aanvang van 
het onderzoek. Het natuurkunde hoofdstuk is in dit geval ‘kracht en beweging'. 

Aan het begin van 2012 is aan de structuur het onderwerp ‘toepassingen’ toegevoegd’ om het 

onderscheid tussen waarnemingen en toepassingen als producten duidelijker te maken: 

 

Figuur 22 Basis mindmapstructuur voor een natuurkunde hoofdstuk/onderwerp met het 
onderdeel 'toepassingen' als apart topic. Het natuurkunde hoofdstuk is in dit geval ‘inductie en 
wisselstromen’. 

Deze structuur is aan het einde van het schooljaar ook gebruikt als basis/voorbeeld voor de 

schriftelijke overhoringen met behulp van mindmaps.  

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe met deze structuur een doorlopende leerlijn 

vanaf het derde leerjaar kan worden ontworpen. 

Ontwikkeling van een opbouw voor een doorlopende natuurkunde leerlijn 

Er is ook een opbouw ontworpen die aansluit op de doorlopende leerlijn binnen de HAVO en 

het VWO vanaf leerjaar 3. Deze opbouw moet voor zowel een (beginnend) docent als een 

leerling duidelijk en bruikbaar zijn. Startpunt voor de opbouw zijn de exameneisen. 

Leerlingen krijgen hiermee al vanaf de derde klas een beeld van wat ze uiteindelijk zullen 

leren. Gedurende hun schoolcarrière wordt dit beeld steeds gedetailleerder ingevuld.  

De eindexamendomeinen als basis voor een doorlopende leerlijn 

De basis voor de doorlopende leerlijn is een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar 

de hedendaagse natuurkunde zich mee bezig houdt. In dit overzicht zijn de onderwerpen 

voor het eindexamen natuurkunde op HAVO en VWO geaccentueerd. Door te structureren op 
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basis van de eindexamendomeinen creëer je een opbouw die in principe bruikbaar is voor alle 

onderwijsmethodieken in Nederland. 

 

Figuur 23 Overzicht van de belangrijkste hedendaagse natuurkunde domeinen. De 
eindexamendomeinen voor HAVO en VWO zijn geaccentueerd. De gele topics zijn de domeinen 
voor het centraal schriftelijk eindexamen. 

Aan het begin van een nieuw hoofdstuk krijgen de leerlingen te zien hoe het hoofdstuk in het 

totaal overzicht pas. Met name de leerlingen in de vierde en vijfde klassen lijken dit te 

waarderen. Zij krijgen zo al in een vroeg stadium een beeld van de eindexamenstof. 

Vanaf 2013 worden nieuwe examendomeinen geïntroduceerd door het Ministerie van 

Onderwijs voor de vierde klassen van het VO. Deze gaan meer uit van een context die voor 

leerlingen bekend is, als ‘het menselijk lichaam’ en ‘beweging en wisselwerking’. Er worden 

dan ook onderdelen opgenomen die nu nog niet in het eindexamendomein zitten, zoals 

kwantumfysica. De in de vorige paragraaf ontworpen basisstructuur met de topics 

waarneming, begrip en toepassing blijft dan goed bruikbaar, waarschijnlijk zelfs beter. De in 

deze paragraaf ontworpen leerlijnen kunnen met wat ‘knippen en plakken’ snel omgezet 

worden naar deze nieuwe domeinen en nieuwe onderwijsmethodieken. 
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Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn in de basisstructuur 

Bij de onderwijsmethodieken die bij dit onderzoek zijn gebruikt wordt in de derde klas een 

totaal overzicht gepresenteerd van praktisch alle natuurkunde voor het eindexamen. In de 

latere jaren wordt voortgebouwd op deze basis. Onderwerpen worden verder uitgediept, er 

wordt veel meer geoefend en er wordt kennis toegevoegd. 

Als de leerlingen zich realiseren dat er voortgebouwd wordt op bestaande kennis gaat het 

leerproces mogelijk gemakkelijker. Ze leren zich dan ook wellicht makkelijker een expertview 

aan. Bij het ontwerpen van een opbouw voor de doorlopende leerlijn is hier dan ook 

nadrukkelijk mee rekening gehouden. In de volgende figuur is als voorbeeld de doorlopende 

leerlijn voor het onderwerp ‘beweging’ voor 5 VWO weergegeven. 

 

Figuur 24 Doorlopende leerlijn voor het onderwerp 'beweging' voor 5 VWO 

De leerlingen van 5 VWO kunnen in deze mindmap zien wat voor soort bewegingen ze 

hebben bestudeerd vanaf de derde klas. In de derde klas is alleen de eenparig rechtlijnige 

beweging bestudeerd. In de vierde is de eenparig rechtlijnige beweging verder uitgediept en is 

de vrije val eraan toegevoegd. In de vijfde klas komt daar nog de horizontale worp en de 

eenparige cirkelbeweging bij.  

De theorie die ze in de derde hebben gehad moeten ze ook gebruiken in de vierde en de vijfde. 

In de ‘begrip’ topics wordt per klas alleen nieuwe kennis toegevoegd, de oude wordt niet 

herhaald. In de figuur hoeft in de vijfde klas dus alleen maar vermeld te worden dat bij een 

horizontale worp de verplaatsing bepaald kan worden door de beweging in horizontale en 

verticale richting vectorieel op te tellen. Als leerlingen deze begrippen vergeten zijn kunnen 

ze kijken in de mindmaps over beweging van de voorgaande jaren. 

In de tekstboeken bij de onderwijsmethodieken wordt bij nieuwe hoofdstukken vaak wel stof 

uit voorgaande jaren herhaald. Dit is ook goed, ‘oefening baart immers kunst’. Het verdient 

wel de aanbeveling om expliciet te vermelden dat stof herhaald wordt. In de praktijk gebeurt 

dit niet altijd en raken leerlingen hierdoor regelmatig het overzicht kwijt en denken ze dat ze 

nieuwe stof leren, terwijl ze die eigenlijk al gehad hebben. In de mindmaps wordt dit nu 
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expliciet zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen leerlingen wellicht beter voortbouwen op al 

aanwezige kennis. 

Door de doorlopende leerlijn van een lesmethodiek op deze manier in kaart te brengen 

kunnen krijgen (beginnende) docenten ook een goed overzicht over de doorlopende leerlijn. 

Het structureren van doorlopende leerlijnen via deze mindmapopbouw kan dus ook voor 

docenten een goede manier om overzicht over de leerstof te krijgen en te houden. Door de 

doorlopende leerlijn te structureren op basis van de eindexamentermen is met wat ‘knippen 

en plakken’ de doorlopende leerlijn makkelijk aan te passen aan andere natuurkunde 

onderwijsmethodieken die een andere doorlopende leerlijn volgen. De natuurkunde 

domeinen zullen immers niet verschillen. 

De laatste verfijning in de mindmapstructuur is het invullen van de basisstructuur voor 

afzonderlijke hoofdstukken.  

Ontwikkeling van expertmindmaps voor afzonderlijke natuurkunde hoofdstukken 

Vervolgens wordt op basis van de ontworpen structuur per hoofdstuk een mindmap 

gebouwd. Dit gebeurt deels in interactie met de leerlingen. In deze paragraaf wordt eerst 

ingegaan op het ontwerpen van een mindmap door de docent. Vervolgens wordt besproken 

hoe de leerlingen worden betrokken bij het maken van een mindmap over een hoofdstuk. 

Ontwerp van een expert mindmap voor een afzonderlijk natuurkunde hoofdstuk 

Aan een expert mindmap voor een afzonderlijk hoofdstuk worden de volgende eisen gesteld: 

 De mindmap moet voldoen aan de algemene eisen die in dit onderzoek geformuleerd 

zijn (pag.27). 

 De mindmap moet worden opgesteld conform de ontwikkelde basisstructuur (pag. 

29). 

 De mindmap moet passen binnen de opbouw van de doorlopende leerlijn (pag. 30). 

 De mindmap moet de leerstof uit het hoofdstuk bevatten. 

Voor alle in het schooljaar 2011/2012 behandelde hoofdstukken van de 

onderwijsmethodieken ‘Natuurkunde Interactief’ en ‘Systematische Natuurkunde’ zijn voor 

de klassen 3 en 4 HAVO en 3, 4, 5 VWO aan de hand van deze eisen in totaal 21 expert 

mindmaps ontworpen. Deze mindmaps staan allemaal in één overkoepelende mindmap die 

de doorlopende leerlijn weergeeft. In deze paragraaf zullen beperkt aantal mindmaps 

behandeld worden. De totale mindmap is als een apart mindmanager file bij deze 

onderzoeksrapportage gevoegd en eventueel op te vragen bij de auteur18. 

Een voorbeeld expertmindmap over elektriciteit voor de derde klas 

In de praktijk bleken de mindmaps voor de derde klassen het moeilijkste te maken. De 

onderwijsmethode ‘Natuurkunde Interactief’ blijkt in de praktijk eigenlijk vaak te hoge eisen 

te stellen aan de leerlingen van de derde klas. Een voorbeeld hiervan is het hoofdstuk over 

kracht en beweging dat aan het einde van het derde jaar wordt behandeld. De theorie in dit 

hoofdstuk is praktisch hetzelfde als de theorie in het vierde leerjaar. In het vierde leerjaar zijn 

leerlingen van zowel HAVO als VWO ongeveer vanaf september t/m februari bezig met 

praktisch dezelfde stof die in de derde klas in ongeveer 6 weken behandeld wordt. De 

                                                        
18 Via het volgende email adres: outisin@xs4all.nl. 
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wiskunde die de leerlingen in het derde jaar hebben gehad is vaak ook nog niet voldoende om 

dit natuurkunde hoofdstuk aan te kunnen. 

Een ander voorbeeld is het hoofdstuk over elektriciteit in het derde jaar, dat in de maanden 

november/december aan de orde komt. Elektriciteit is zowel in de praktijk als in theorie een 

abstract vak. Je kunt er weinig direct aan waarnemen en de theorie is daardoor ook abstract. 

De mindmap voor 3 HAVO behorend bij het hoofdstuk over elektriciteit staat in de figuur 

hieronder weergegeven. Deze mindmap voldoet niet helemaal aan de algemene eisen, er 

staan geen figuren in. Daardoor is hij waarschijnlijk weinig aantrekkelijk voor leerlingen. 
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Figuur 25 Mindmap voor 3 Havo, behorend bij het hoofdstuk over elektriciteit. 

Wat opvalt aan deze mindmap zijn het beperkt aantal waarnemingen, slechts één. Die 

bovendien weinig relevant is voor de theorie die behandeld wordt onder ‘begrip’. Ook het 

grote aantal toepassingen valt op, waarbij de theorie, die bij de toepassingen hoort vaak veel 

te moeilijk is voor de leerlingen (bijvoorbeeld de transistor) of zelfs ontbreekt, zoals bij 
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elektromagnetisme. Een groot aantal toepassingen is dan ook niet behandeld. Door als 

docent volgens de basisstructuur een mindmap te maken van een hoofdstuk krijg je als 

docent ook een goed beeld van de didactische kwaliteit van dat hoofdstuk. Je kunt vervolgens 

makkelijk delen schrappen en het hoofdstuk zo structureren dat de leerlingen er wel mee om 

kunnen gaan. 

Op basis van de mindmap heb ik een aantal leerlingen die of goed waren of juist moeite 

hadden een presentatie laten verzorgen over een aantal toepassingen. Een goede leerling 

heeft bijvoorbeeld in het kader van verrijking de ingewikkelde LED gepresenteerd, een 

mindere goede de schuifweerstand. Verdere behandeling van de toepassingen is achterwege 

gelaten.  

De leerlingen van de 3 HAVO klas scoorden voor het proefwerk in de kerstvakantie 

gemiddeld 5,2, waarbij elektriciteit één van de drie te leren hoofdstukken was. Bij de vragen 

over elektriciteit viel vooral het slechte begrijpend lezen op bij vragen als de bepaling van de 

elektriciteitskosten van een bepaalde tijd computerspelen. Leerlingen gaven vaak geen 

antwoord op de gestelde vragen.. Ook zorgen rekenfouten voor veel puntenaftrek. Het 

gebruik van mindmaps kan op het gebied van deze vaardigheden weinig toevoegen. 

Misschien wel bij het begrijpend lezen door met mindmaps samenvattingen te maken. . 

Een voorbeeld mindmap over licht voor 4 HAVO 

Bij licht en optica speelt het construeren van de gang van lichtstralen door lenzen een 

belangrijke rol. In de mindmap over dit hoofdstuk zijn dan ook wat meer plaatjes op 

genomen. In de volgende 3 figuren staat de mindmap over het hoofdstuk licht. 

 

Figuur 26 Het onderdeel waarneming bij het hoofdstuk over licht voor 4 HAVO. 
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Bij het onderdeel waarneming is alleen bij de regenboog een plaatje opgenomen, deze is hier 

essentieel om de regenboog te begrijpen en verklaart ook de werking van een prisma. Meer 

plaatjes zijn hier op zijn plaats. Sommige leerlingen vonden echter het huidige aantal plaatjes 

al teveel. Ze zeiden dat het teveel afleidde van de theorie. Ik vroeg me daarbij wel af of ze de 

theorie echt goed begrepen, om dit te achterhalen is nader onderzoek nodig.  
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Figuur 27 Het onderdeel theorie bij het hoofdstuk over licht voor 4 HAVO. 
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Bij het onderdeel theorie kunnen ook meer plaatjes die de begrippen verduidelijken, de 

mindmap wordt dan erg groot en daardoor onoverzichtelijk.  

 

Figuur 28 Het onderdeel toepassingen bij het hoofdstuk over licht voor 4 HAVO. 

Het hoofdstuk toepassingen is ook hier weer vrij uitgebreid. Het hoofdstuk over licht gaat 

vooral over optica, de beschrijving van de diverse lichtbronnen is daarom niet zo relevant. 

De leerlingen van 4 HAVO scoorden gemiddeld een 6,2, met 30% onvoldoende voor het 

proefwerk over licht. Dit was voor deze klas een relatief goed resultaat in vergelijking met 

eerdere proefwerken. De leerlingen van deze klas hebben over dit hoofdstuk ook een 

mindmap schriftelijke overhoring gehad. De gemiddelde score daarvoor was 6,9, met maar 1 

onvoldoende. Vanwege planningsproblemen werd dit SO na het proefwerk afgenomen, wat 

misschien het hoge cijfer verklaard. De leerlingen gaven wel aan de expert map te waarderen, 

mondeling en per email werd de docent gevraagd om de expertmap op te sturen.. De 

mindmap voor 4 HAVO was kleiner dan de mindmap over licht voor 3 HAVO. Bij 3 HAVO 

werd ook het golfkarakter van licht en het elektromagnetisch spectrum vrij uitgebreid 

behandeld. Dit laat ook zien dat ‘Natuurkunde Interactief’ teveel van een derde klas leerling 

vraagt. 
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De voorbeelden laten zien dat:  

 Mindmaps natuurkunde leerstof van een hoofdstuk goed kunnen weergeven (Figuur 

24). 

 Expert mindmaps een goed instrument kunnen zijn om de didactische kwaliteit van 

natuurkunde onderwijsmethodieken te beoordelen (Figuur 25). 

 Het gebruik van plaatjes in expert mindmaps in theorie wenselijk is, maar in de 

praktijk ook kan leiden tot grote en daardoor mogelijk onoverzichtelijke mindmaps 

(Figuur 27). 

Naast het maken van de expert mindmaps is bij de theoretische inbedding beargumenteerd 

dat de integratie van het gebruik van de mindmaps in de onderwijsmethodiek belangrijk kan 

zijn voor de verbetering van de efficiency en effectiviteit van het natuurkunde onderwijs. In 

de volgende paragraaf worden aan de hand van de kwalitatieve beoordeling van de efficiency- 

en effectiviteitsverbetering deze integratie besproken. 

Evaluatie van de integratie van het gebruik van mindmaps in de 

onderwijsmethodiek 
 

Kwalitatieve beoordeling van de efficiencyverbetering 

Beoordeling door de docent 

Om de efficiencyverbetering kwalitatief te kunnen beoordelen zal de docent een uitspraak 

moeten doen over het gebruik van mindmaps:  

 om de voorkennis te toetsen en een nieuw hoofdstuk te introduceren. 

o In de loop van het schooljaar heb ik de volgende methode hiervoor 

ontwikkeld, die in de praktijk efficiënt werkt: 

1. De leerlingen maken individueel een mindmap waarin ze opschrijven 

wat ze al weten over het nieuwe hoofdstuk. De mindmap is 

gestructureerd conform de basisstructuur met de topics ‘waarneming, 

begrip en toepassing’. De leerlingen schrijven hun naam bij de 

mindmap. 

2. De docent neemt de mindmaps in en begint met deze mindmaps op 

het bord een klassemindmap over het onderwerp te maken. De 

minder goede leerlingen hebben vaak maar weinig topics genoteerd. 

Het is handig om met deze mindmaps te beginnen en tegelijkertijd 

aan deze leerlingen vragen te stellen over hun mindmap. 

3. Uiteindelijk staat er een klassemindmap op het bord die niet alleen op 

een gestructureerde manier de voorkennis van de klas laat zien. Bij de 

meeste hoofdstukken staat ook al 75-90% van de stof van het nieuwe 

hoofdstuk op het bord. Ik verwacht dat de leerlingen hierdoor wat 

zelfvertrouwen krijgen. 

4. Ik geef op de klassemindmap aan wat er nog bij komt in het nieuwe 

hoofdstuk. De leerlingen krijgen hierdoor een beeld van het nieuwe 

hoofdstuk. 

5. Ik bewaar de individuele mindmaps en geef de leerlingen die weinig 

hebben opgeschreven wat meer aandacht bij het komende hoofdstuk. 
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 als referentiematieraal tijdens de lessen: verloopt de uitleg soepeler? 

o Ik verwijs tijdens het hoofdstuk regelmatig naar de begin mindmap en bij de 

vierde en vijfde klassers naar de stof van de voorgaande jaren. Als ze van die 

stof dingen vergeten zijn probeer ik ze eerst zelfstandig die kennis weer op te 

laten halen. Bijvoorbeeld door beantwoording van een vraag naar een later 

tijdstip of zelfs een volgende les te verplaatsen. Leerlingen vinden dit niet 

altijd leuk, maar een docent hoeft ook niet altijd leuk en dienstbaar te zijn. 

 bij een overhoring: gaat het maken, afnemen en nakijken sneller dan een ‘standaard’ 

overhoring met opgaven. 

o Het maken van een overhoring gaat vrij snel; je neemt de basisstructuur van 

de mindmap van dat hoofdstuk en vervangt de topics die de leerlingen zelf 

moeten invullen door spaties. De leerlingen krijgen dus een deels lege 

mindmapstructuur die ze moeten invullen. 

o Het afnemen van de overhoring verloopt over het algemeen soepel. De 

leerlingen zijn redelijk gewend aan basisstructuur en vullen de mindmap snel 

in als ze de stof geleerd hebben. De leerlingen van de vijfde klassen hebben 

twee mindmap overhoring gehad. De eerste keer wilden veel leerlingen hun 

‘eigen’ mindmap met hun eigen structuur maken. Deze leek in veel gevallen 

uiteindelijk toch behoorlijk op de expert mindmap. De tweede keer vulden al 

meer leerlingen de gegeven structuur in. Voor de derde klassen was de 

mindmap overhoring moeilijk. Ik had daar misschien de in te vullen 

begrippen ook moeten geven. Maar het kan ook komen door de te moeilijke 

methode. 

o Het nakijken van mindmap overhoringen kan heel snel. Ik heb er voor 

gekozen om alleen de ingevulde begrippen te tellen en dus niet te kijken naar 

de plaats waar de begrippen zijn ingevuld. Ik doe dit omdat dit de eerste keer 

is dat de leerlingen zo’n overhoring maken. Als ze eraan gewend zijn zou ook 

de structuur beoordeeld kunnen worden. Ik heb wel een gewicht aan de 

normering gehangen. Topics onder waarneming tellen voor 2x, die onder 

begrip voor 3x en die onder toepassing voor 1x. Het draait bij natuurkunde 

ten slotte om het begrijpen van de wereld om ons heen. De leerlingen hebben 

begrip voor deze normering. 

Voor een docent lijkt het werken met mindmaps dus een goede aanvulling op de 

natuurkundemethodiek. 
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Beoordeling door de leerlingen 

De leerlingen zijn met een eenvoudige enquête ondervraagd over het werken met mindmaps. 

De enquête bestond uit de volgende 6 stellingen: 

1. De per natuurkunde hoofdstuk uitgereikte mindmaps gaven een goed overzicht van 

de belangrijkste onderwerpen van dat hoofdstuk/thema. 

2. Aan het begin van een hoofdstuk moest ik vaak een mindmap maken over wat ik nog 

wist van het onderwerp uit het voorgaande jaar. Het met de mindmap ‘opfrissen’ van 

wat ik vorig jaar geleerd heb is een goede manier om een nieuw hoofdstuk te 

beginnen. 

3. Aan het eind van een hoofdstuk moest ik soms een mindmap over het hoofdstuk 

maken die meetelde als schriftelijke overhoring. Ik vind dit een goede manier om te 

testen of ik de theorie van het hoofdstuk heb geleerd. 

4. Het zelf maken van een mindmap over de theorie van een hoofdstuk vind ik 

stimulerend. 

5. Ik studeer vooral om een voldoende te halen. 

6. Ik studeer om hoge cijfers te halen. 

De leerlingen konden reageren op de stellingen met: helemaal mee oneens/mee oneens/geen 

mening/mee eens/ helemaal mee eens.  

Naast de stellingen was er ook nog ruimte voor suggesties door de volgende vragen: 

A. Welke verbetersuggesties voor het werken met mindmaps bij natuurkunde heb je? 

B. Heb je nog andere opmerkingen? / Vragen ? 

Deze vragen zijn afgeleid uit een vragenlijst voor studenten die met behulp van conceptmaps 

de stof over het kennisdomein ‘biomolecules’ moesten leren. 

De vragenlijst is via de ELO naar elke leerling gemaild, met het verzoek om hem ingevuld 

terug te mailen. Door deze manier van enquêteren is geprobeerd om onderlinge beïnvloeding 

te voorkomen. 

De respons op de enquête is redelijk hoog (zieTabel 2), zeker omdat hij na de laatste 

proefwerkweek is afgenomen en de leerlingen eigenlijk al vakantie hadden. De beloning voor 

het invullen van de enquête was het toezenden van het cijfer voor het proefwerk uit de 

proefwerkweek. 

Tabel 2 Enquête: respons en cijfers. De eerste rij is het percentage leerlingen dat de enquête heeft 
ingevuld. De derde rij is het percentage dat verbetersuggesties/opmerkingen heeft opgeschreven. 
Er werden vooral verbetersuggesties gegeven. 

 

 3 VWO 3 HAVO 4 VWO 4 HAVO 5 VWO

aantal respondenten 14 11 8 10 6

respons % 70% 50% 67% 77% 50%

% suggesties 86% 100% 100% 70% 67%

gem. eindcijfer hele klas 6,3 5,8 6,1 5,6 6,3

gem eindcijfer respondenten 6,5 6,1 6,1 5,6 6,8
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De enquêtes waren allemaal ‘serieus’ ingevuld, wat ook blijkt uit het grote percentage 

verbetersuggesties. Het eindcijfer van de respondenten komt ook aardig overeen met het 

gemiddelde niveau van de klas. 

De mening van de leerling over de stellingen is te zien in onderstaande figuur: 

 

Figuur 29 Gemiddelde antwoorden per klas op de stellingen. 

De standaarddeviaties op de gemiddelde antwoorden staan in onderstaande tabel. 
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Tabel 3 Standaarddeviaties op de gemiddelde antwoorden op de 6 stellingen.incl gem? gem weg 

 

    

    Uit de figuur en de tabel kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 De leerlingen waarderen de expert mindmaps (stelling 1).  

o 5VWO heeft de meeste waardering, als je geen rekening houdt met de 

standaarddeviatie. Zij lijken in de praktijk ook over voldoende cognitieve 

vaardigheden te beschikken om de expert mindmaps zowel qua inhoud als qua 

structuur te begrijpen. 

 De waardering voor het met mindmaps ‘opfrissen’ van de kennis van vorig jaar neemt 

af naarmate de leerlingen doorstromen (stelling 2).  

o De verklaring voor de hoge waardering van de derde klassen ligt mogelijk in 

de onoverzichtelijke onderwijsmethodiek van ‘Natuurkunde Interactief’. 

 De leerlingen zijn vrij neutraal over het gebruik van mindmaps als toets voor de 

kennis van de theorie. De waardering lijkt iets te stijgen naarmate de leerlingen 

verder doorstromen (stelling 3). 

o De relatief hoge scoren van 4 Havo ligt wellicht in het feit dat je voor een 

mindmap vooral theorie moet leren. Bij een ‘standaard’ proefwerk ligt de 

nadruk op het maken van opgaven, waarbij een beroep wordt gedaan op 

vaardigheden als begrijpend lezen en wiskunde. De leerlingen van 4 HAVO 

hebben hier moeite mee. 

 De leerlingen zijn neutraal tot negatief over het zelf maken van mindmaps (stelling 4). 

o Dit ligt voor de leerlingen in de vierde en vijfde klas mogelijk in het feit dat 

deze leerlingen weten dat ze voor een proefwerk vooral opgaven moeten 

maken. Mindmaps helpen daar op het eerste gezicht niet bij. 

 De uitkomsten van stelling 5 en 6 lijken met elkaar in tegenspraak. De ambitieuze 

leerlingen lijken voor alle zekerheid ook maar een ‘mee eens’ bij stelling 5 in te vullen. 

De leerlingen van de meeste klassen lijken vrij ambitieus, met 4 HAVO als lichte 

uitzondering naar beneden. Het beeld klopt wel met de indruk die de docent van de 

diverse klassen heeft. 

Stelling 2 en 4, en in iets mindere mate stelling 1 zeggen indirect iets over de mogelijke 

efficiencyverbetering door het werken met mindmaps: 

 De leerlingen in de bovenbouw zijn neutraal tot negatief over een mogelijke 

efficiencyverbetering (stelling 2 en 4).  

klas stelling 1 stelling 2 stelling 3 stelling 4 stelling 5 stelling 6

3 VWO 0,53 1,01 1,11 0,80 1,28 0,50

3 HAVO 0,75 0,87 1,27 0,93 1,57 1,17

4 VWO 0,89 1,07 1,13 1,49 1,06 0,52

4 HAVO 0,42 1,32 1,16 1,07 1,40 1,07

5 VWO 0,75 0,98 1,51 1,26 1,03 0,75

gemiddeld 0,67 1,05 1,23 1,11 1,27 0,80
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o De leerlingen lijken het moeilijk te vinden om een link te leggen tussen het 

werken met mindmaps en het kunnen beantwoorden van proefwerkvragen, 

wat uiteindelijk van ze gevraagd wordt.  

 De expert mindmaps vinden ze wel handig. 

Stelling 1, 3 en in mindere mate stelling 2 en 4 zeggen indirect iets over de mogelijke 

effectiviteitsverbetering door het werken met mindmaps:  

 De leerlingen lijken de expertmindmaps als handige samenvattingen te beschouwen 

(stelling 1) 

 Het toetsen met behulp van mindmaps lijkt een aardige voorbereiding op het leren 

van een proefwerk (stelling 3) 

 Leerlingen lijken het oefenen van opgaven te prefereren boven het zelf maken van 

mindmaps (stelling 2 en 4). 

Er is ook nog onderzocht of er een verschil is in waardering tussen goede en minder goede 

leerlingen. Hiervoor zijn per klas de waarderingen van de 1 of 2 respondenten met het 

hoogste gemiddelde eindcijfer voor natuurkunde vergeleken met de respondenten met het 

laagste gemiddelde eindcijfer: 

Tabel 4 Waardering van de beste en slechtste respondenten op de stellingen over het werken met 
mindmaps. De cijfers in de eerste kolom zijn de eindcijfers voor natuurkunde van de 
respondenten. De nummers in de eerste rij zijn de nummers van de stellingen. De laatste kolom is 
de gemiddelde waardering voor stelling 1 t/m 4 die specifiek over mindmaps gaan. 

 

3 VWO 1 2 3 4 gemiddeld

7,6 5 4 5 3 4,3

7,3 4 4 2 2 3,0

5,8 3 5 1 3 3,0

5,8 4 3 4 3 3,5

3 HAVO

7,9 4 4 4 4 4,0

4,9 5 5 2 4 4,0

7,2 4 4 2 1 2,8

4VWO

7,6 4 4 5 4 4,3

5,3 3 2 3 1 2,3

5,4 2 2 2 2 2,0

7,1 4 4 2 2 3,0

4 HAVO

6,4 4 3 5 2 3,5

4,9 4 4 2 2 3,0

4,7 4 1 3 4 3,0

6,5 4 3 4 3 3,5

5 VWO

7,5 4 2 4 1 2,8

6,2 4 2 2 2 2,5

7,4 5 2 5 4 4,0
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De tabel laat zien dat er geen duidelijk verband lijkt tussen het natuurkunde eindcijfer van de 

leerling en de mate van waardering voor het werken met mindmaps.  

Er is wellicht wel een verband tussen de leerstijl van de leerlingen en de waardering. Van de 

vierde klassen is in de loop van het schooljaar de leerstijl volgens de methode van Kolb19 in 

kaart gebracht. In de onderstaande tabellen is onderzocht of er een correlatie is tussen de 

gemiddelde waardering voor het werken met mindmaps en de leerstijl.  

Tabel 5 onderzoek naar de relatie tussen de gemiddelde waardering (linker kolom) en de leerstijl 
volgens Kolb voor 4 VWO (linker tabel) en 4 HAVO (rechter tabel) 

    

De tabel laat zien dat er geen correlatie is tussen leerstijl en de waardering voor het werken 

met mindmaps. De steekproef is overigens wel erg klein. 

Samenvatting van de verbetersuggesties van de leerlingen 

Veel leerlingen hebben suggesties gegeven voor verbetering van het werken met mindmaps. 

Een totaaloverzicht van de verbetersuggesties van de leerlingen staat in bijlage 3. 

De suggesties zijn onder te verdelen in suggesties met betrekking tot de didactiek rond het 

werken met mindmaps, tips voor verbetering van de lay-out en overige suggesties. Hieronder 

staan per bovengenoemd thema de belangrijkste suggesties samengevat: 

 Didactiek 

o de opbouw van de expert mindmaps meer uitleggen in de klas (6x genoemd).  

 Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat expert mindmaps in 

een aantal gevallen vrij kort (ca. een week) voor het proefwerk zijn 

rondgemaild. 

o Vier leerlingen geven aan dat ze liever opgaven oefenen dan werken met 

mindmaps, omdat opgaven maken het meeste lijkt op een proefwerk maken. 

o drie leerlingen zeggen dat het werken met mindmaps ze niet aanspreekt. 

 Lay-out 

                                                        
19 De leerstijlentest is uitgevoerd met de leerstijlentest voor scholieren, opgesteld door Hans 
Poorthuis, die hiervoor de leerstijlentest van Hans Kolb heeft bewerkt (mei, 2009). Zie 
bijlage 5 

4 VWO

correlatie -0,045834925

waardering leerstijl

2 verkenner

4,25 verkenner

2,5 doener

3 tester/doener

3 denker

4 HAVO

correlatie -0,085947009

waardering leerstijl

3,5 tester

3,5 tester/denker

3,75 doener

2,75 denker

2,75 tester

3 denker

3 doener

3,75 verkenner

3,5 denker

2,25 doener
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o Er wordt vaak gevraagd om meer kleuren en plaatjes (5x) 

o Er wordt een aantal maal gevraagd om een overzichtelijker structuur (7x).  

 Sommige leerling vragen om meer details, sommige om minder. 

o Er wordt soms gevraagd om minder moeilijke woorden. 

 De woordkeuze is een bewuste keuze. Er staan praktisch alleen maar 

natuurkundige begrippen in de mindmaps die de leerlingen moeten 

kennen. 
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Kwalitatieve beoordeling van de effectiviteitsverbetering 

In het hoofdstuk over de methodiek is beargumenteerd dat er vijf indirecte signalen voor een 

effectiviteitsverbetering kunnen zijn: 

 een verband tussen de resultaten van de mindmap overhoring en het daarbij horende 

proefwerk.  

 Een verband tussen de voorkennis mindmap, de mindmap overhoring, en het 

proefwerk.  

 leerlingen moeten de verstrekte expert mindmaps waarderen. 

 Leerlingen moeten het zelf maken van mindmaps waarderen. 

 Leerlingen moeten het maken van een mindmap overhoring waarderen. 

Beoordeling door de leerlingen 

De eerste twee verbanden kunnen door de docent (= de onderzoeker) bepaald worden. De 

laatste drie punten zullen uit de enquête moeten blijken. In de vorige paragraaf over 

efficiency zijn de laatste drie bullets reeds behandeld: 

 De leerlingen lijken de expertmindmaps als handige samenvattingen te beschouwen 

(stelling 1) 

 Het toetsen met behulp van mindmaps lijkt een aardige voorbereiding op het leren 

van een proefwerk (stelling 3) 

 Leerlingen lijken het oefenen van opgaven te prefereren boven het zelf maken van 

mindmaps (stelling 2 en 4). 

Evaluatie van toetsresultaten 

In deze paragraaf zullen de verbanden bij de eerste 2 bullets onderzocht worden. Allereerst 

wordt het verband tussen de mindmap overhoring en het bijbehorende proefwerk 

onderzocht.  

Aan het einde van het schooljaar hebben alle klassen een overhoring met behulp van een 

mindmap gemaakt. Deze overhoring vond plaats vlak voor het proefwerk over het hoofdstuk. 

4 HAVO is hier een uitzondering, zij hebben vanwege planningsproblemen de overhoring na 

het proefwerk gemaakt.  

Het verband tussen het cijfer voor de mindmap overhoring en het bijbehorende proefwerk is 

te zien in de volgende figuur. Er zijn per klas tevens lineaire trendlijnen opgenomen. 
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Figuur 30 Verband tussen de cijfers voor de mindmap overhoring en het bijbehorende proefwerk. 

De figuur laat zien dat er een zwak verband is tussen de twee cijfers. In onderstaande tabel 

staan de correlatiecoëfficiënten voor de vijf klassen vermeld. 

Tabel 6 Correlatie tussen de cijfers voor de mindmap overhoringen en de bijbehorende 
proefwerken. De laatste 2 rijen zijn de gemiddelde cijfers. 

 

De tabel laat zien dat er een zwakke correlatie is. De correlatie bij de HAVO klassen is lager 

dan die bij de VWO klassen. 

De gemiddelde cijfers voor de mindmap overhoring voor de derde klassen zijn laag. Dit kan 

twee oorzaken hebben: 

1. De overhoring ging over een erg moeilijk hoofdstuk ‘kracht en beweging’. De 

onderwijsmethodiek voor de derde klassen was ook niet erg goed. De relatief hoge 

proefwerkcijfers worden deels verklaard door de N-term die is gebruikt, 1,6 voor 3 

HAVO en 1,3 voor 3 VWO. 

2. Voor de derde klassen is het invullen van een expert mindmap nog te moeilijk. Bij het 

nakijken kreeg ik wel deze indruk. 

Het nakijken van de mindmaps liet nog een onverwacht resultaat zien. Bij een leerling van 5 

VWO is een aan autisme verwante stoornis geconstateerd. De leerling haalt door hard werken 

wel goede cijfers. In de mindmaps van de leerling staan wel veel termen, maar er is minder 

structuur dan bij de overige leerlingen. Het door leerlingen laten maken van mindmaps kan 

 3 VWO 3 HAVO 4 VWO 4 HAVO 5 VWO

correlatie 0,53 0,26 0,45 0,21 0,43

cijfer mindmap overhoring 4,8 4,9 8,8 6,9 6,2

cijfer proefwerk 6,4 5,6 6,6 6,2 5,5
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dus misschien gebruikt worden voor het signaleren van leerstoornissen. In de klassen zitten 

ook en behoorlijk aantal dyslecten. Bij hen vertonen de mindmaps geen duidelijke 

afwijkingen in de structuur. 

Het verband tussen het aantal ingevulde topics bij de voorkennis mindmap en het 

uiteindelijke cijfer voor de mindmap overhoring en het proefwerk is ook onderzocht. Hierbij 

is alleen gekeken naar de correlatie tussen het aantal genoemde topics in de voorkennis toets 

en de cijfers voor de overhoring en het proefwerk. Er zijn geen cijfers van 5 VWO voor deze 

toets. De correlatie staat in onderstaande tabel. 

Tabel 7 Correlatie tussen het aantal topics dat in de mindmap aan het begin van een nieuw 
hoofdstuk werd genoemd en het cijfer voor de mindmap overhoring en het proefwerk. 

 

De correlatie bij de derde klassen is laag. Dit heeft de volgende oorzaken: 

 De voorkennis mindmaps werden vaak samen met de buurman/vrouw gemaakt. 

 De topics die genoemd werden in de voorkennis toets waren vaak niet zo relevant. Er 

was weinig voorkennis bij de derde klassen. 

De correlatie bij de vierde klassen is vergelijkbaar. De relevantie van de topics die 4 VWO 

noemde was wel beter. Bij beide vierde klassen was het natuurkunde onderwerp ‘Licht’.  

4 VWO is een serieuze klas die goed zijn best doet, ook bij de voorkennis toets. De 3 

correlaties die bepaald zijn voor 4 VWO zijn allemaal van dezelfde orde van grootte. Je zou 

hier voorzichtig uit kunnen concluderen dat er bij leerlingen die serieus hun best doen voor 

natuurkunde: 

 er een relatie is tussen hun voorkennis en de uiteindelijk behaalde cijfers voor een 

proefwerk.  

 Er een positieve correlatie is van 0,40-0,50 tussen het werken met mindmaps en de 

behaalde cijfers.  

Voor de 4 HAVO klas zijn de verbanden zwakker. Dit heeft waarschijnlijk de volgende 

oorzaken: 

 De 4 Havo klas is veel ‘speelser’. Het houden van orde is een uitdaging bij deze klas. 

 Bij de 4 HAVO klas zijn een aantal basisvaardigheden als begrijpend lezen en 

rekenen/wiskunde onvoldoende aanwezig. Een analyse van een andere overhoring 

van 4 HAVO laat zien dat: 

o 20% van de leerlingen moeite heeft met het begrijpen wat er gevraagd wordt, 

de probleemstelling. 

o 50% moeite heeft om de informatie in een opgave om te zetten naar 

natuurkundige uitgangspunten en randvoorwaarden. 

o 50% moeite heeft met de wiskundige analyse die nodig is om de opgave op te 

lossen. 

o 25% rekenfouten maakt. 

correlatie tussen voorkennis mindmap en 3 VWO 3 HAVO 4 VWO 4 HAVO

mindmap overhoring -0,11 0,23 0,50 0,44

proefwerk -0,05 0,31 0,38 0,48
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Bij 4 VWO speelt het ontbreken van basisvaardigheden veel minder. 

Uit de evaluatie van de toetsresultaten kun je concluderen dat het werken met mindmaps 

positief kan werken op de effectiviteit. Het werken met mindmaps is echter slechts een van de 

vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van het onderwijs.  

In het volgende hoofdstuk worden alle conclusies uit het onderzoek nog eens op een rij gezet 

en met elkaar vergeleken. 
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Discussie 

In deze discussie worden alle conclusies uit de onderzoeksresultaten op een rij gezet en 

onderling vergeleken. Er zal worden bediscussieerd of de onderzoeksvragen beantwoord zijn. 

Ook zullen de beperkingen van het onderzoek worden besproken. Het onderzoek eindigt met 

aanbevelingen voor het gebruik van mindmaps in het natuurkunde onderwijs op het VO en 

met aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Conclusies  
Het onderzoek heeft geleidt tot de volgende conclusies. 

Ten aanzien van het ontwikkelen van expert mindmaps die een gestructureerd overzicht 

geven van het natuurkunde onderwijs vanaf de derde klas in het VO: 

 Een mindmap die aangeeft waar het om gaat bij natuurkunde: waarnemen, begrijpen 

en toepassen, is een goed startpunt voor de ontwikkeling van een basisstructuur voor 

een expert mindmap 

 De presentatie van een expert mindmap met daarin de belangrijkste begrippen in de 

natuurkunde blijkt voor de leerlingen in de praktijk moeilijk te begrijpen en abstract. 

Vooral voor derde klassen. 

 De natuurkunde eindexamendomeinen vormen een goede basis voor een expert 

mindmap die een doorlopende leerlijn  laat zien  vanaf de derde klas. 

o Als de eindexamendomeinen in 2013 veranderen en meer contextgericht 

worden, wordt de basisstructuur waarschijnlijk nog beter bruikbaar. 

o De basisstructuren in de doorlopende leerlijnen laat de leerlingen ook goed 

zien welke voorkennis je al geacht wordt te kennen bij aanvang van een nieuw 

hoofdstuk. 

o De (beginnend) docent houdt met de expert mindmap van de doorlopende 

leerlijn een goed overzicht op de leerstof. 

o Het samenvatten van een hoofdstuk in een expert mindmap geeft een goed 

beeld van de didactische kwaliteit van de gebruikte onderwijsmethodiek. 

 Bij de didactische kwaliteit van ‘Natuurkunde Interactief’ kunnen 

vraagtekens gezet worden. 

 De expert mindmap helpt om toch nog enige structuur aan te 

brengen bij een zwakke onderwijsmethodiek. 

o Het gebruik van plaatjes in mindmaps is in theorie wenselijk, maar kan ook 

leiden tot grote, onoverzichtelijke mindmaps. 

 De leerlingen willen graag meer kleuren en plaatjes en hechten belang 

aan een overzichtelijke structuur 

Ten aanzien van de integratie van het gebruik van mindmaps in de onderwijsmethodiek: 

o Vanwege het grote aantal variabelen is het moeilijk te onderzoeken of door het 

werken met mindmaps de efficiency en de effectiviteit van het natuurkunde onderwijs 

op het VO verbeterd. Er zijn wel indirecte aanwijzingen.  

o Voor een docent lijkt het werken met mindmaps een goede aanvulling op de 

onderwijsmethodiek 
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 Mindmaps van leerlingen kunnen gebruikt worden om voorkennis te activeren 

en een nieuw hoofdstuk te introduceren. 

 Expert mindmaps kunnen gebruikt worden als referentiemateriaal tijdens de 

lessen. 

 Het maken, afnemen en nakijken van een mindmap overhoring kan sneller 

dan een standaard overhoring. 

o Voor de leerlingen geldt: 

1. De leerlingen waarderen de expert mindmaps. 

2. De waardering voor het met mindmaps ‘opfrissen’ van de kennis van vorig jaar 

neemt af naarmate de leerlingen doorstromen. 

3. De leerlingen zijn vrij neutraal over het gebruik van mindmaps als toets voor 

de kennis van de theorie. De waardering lijkt iets te stijgen naarmate de 

leerlingen verder doorstromen. 

4. De leerlingen zijn neutraal tot negatief over het zelf maken van mindmaps. Zij 

lijken het oefenen van opgaven te prefereren. 

 De punten 2, 4 en in iets mindere mate 1 lijken een aanwijzing voor een 

mogelijke efficiencyverbetering door het werken met mindmaps. 

 De punten 1, 3 en in mindere mate 2 en 4 lijken een aanwijzing voor 

een effectiviteitsverbetering door het werken met mindmaps. 

 

 Er is geen verband tussen de kwaliteit van de leerling en de mate waarin het 

werken met mindmaps door de leerling gewaardeerd wordt. 

 Er is ook geen verband tussen de leerstijl volgens de methode van Kolb en de 

waardering voor het werken met mindmaps. 

 De leerlingen hebben behoefte aan meer uitleg van de docent bij het 

presenteren van expert mindmaps. 

 Een klein aantal leerlingen (3) zegt dat het werken met mindmaps ze niet 

aanspreekt. 

o De evaluatie van de voorkennis toetsen aan het begin van een hoofdstuk, de mindmap 

overhoring en de proefwerkresultaten laten het volgende zien: 

 Er is een zwak positieve correlatie (0,2-0,5) tussen de cijfers voor de mindmap 

overhoring en de proefwerkcijfers. De correlatie is bij de HAVO klassen lager dan 

bij de VWO klassen. 

 Voor de derde klassen lijkt het invullen van een expert mindmap als overhoring 

nog te moeilijk. 

 Er is weinig voorkennis bij de derde klassen aanwezig. 

 Bij serieuze leerlingen in de vierde klas 

  is er een relatie tussen hun voorkennis en het proefwerkcijfer. 

 Is er een positieve correlatie is van 0,40-0,50 tussen het werken met 

mindmaps en de behaalde cijfers.  

 Bij ‘speelse’ leerlingen als in 4 HAVO zijn de verbanden zwakker. 

o Dit kan ook verklaard worden door gebrekkige basisvaardigheden 

op het gebied van begrijpend lezen en wiskunde/rekenen. 

 Uit de evaluatie van de toetsresultaten kun je concluderen dat het werken met 

mindmaps positief kan werken op de effectiviteit. Het werken met mindmaps is 
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echter slechts een van de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van 

het onderwijs. 

De conclusies zijn aardig met elkaar in lijn. 

Zijn de onderzoeksvragen beantwoord? 
De probleemstelling en hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Verbetert het gebruik van mindmaps de effectiviteit en efficiency van het natuurkunde 

onderwijs in het voortgezet onderwijs? 

De evaluatie van de ervaringen van de docent/onderzoeker en de leerlingen en de evaluatie 

van de toetsen laten zien dat:  

 Bijna niemand is negatief over het gebruik van mindmaps en met name de expert 

mindmaps worden door de leerlingen gewaardeerd.  

 het werken met mindmaps niet beperkt moet blijven tot het maken van mindmaps 

door leerlingen, maar dat er goed nagedacht worden over integratie van het werken 

met mindmaps binnen de gebruikte onderwijsmethodiek.  

 De expertmaps, de mindmap voorkennistoets bij de introductie van een nieuw 

hoofdstuk en de mindmap overhoring en lijken aardige manieren om het werken met 

mindmaps te integreren. 

o  Al hebben de leerlingen nog wel hun bedenkingen bij de toetsen en het zelf 

maken van mindmaps. Zij lijken het oefenen door het maken van opgaven te 

prefereren. Wellicht kan het onderzoek dat aantoont dat leerlingen die 

voorafgaand aan een proefwerk een mindmap overhoring maken hen tot 

andere gedachten brengen. 

De twee sub onderzoeksvragen hadden betrekking op het ontwerpen van een expert 

mindmap.  

Subvraag 1: 

 ontwerp met behulp van mindmaps een overzicht van de doorlopende leerlijn in het 

natuurkunde onderwijs vanaf jaar 3. 

o Dit overzicht moet bruikbaar zijn voor leerlingen en docenten. 

o Koppel dit overzicht aan een efficiënte methodiek voor het toetsen van de 

voorkennis van de leerlingen. 

Subvraag 2: 

 Geef leerlingen met behulp van mindmaps een beter inzicht in de structuur van 

individuele natuurkunde onderwerpen. 

Beide subvragen zijn in dit onderzoek beantwoord. Er is een mindmap ontworpen die aan de 

gestelde eisen voldoet en eventueel makkelijk aangepast kan worden aan nieuwe 

eindexameneisen of een andere onderwijsmethodiek. 
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De conclusies lijken in lijn met mijn visie op het onderwijs ‘oefening baart kunst’ . Oefen dus 

veel, biedt de leerstof op zoveel mogelijk manieren aan en biedt de leerstof gestructureerd 

aan. Focus niet te veel op één onderwijstechniek, maar biedt een breed scala aan. 

Beperkingen van het onderzoek 
De belangrijkste beperkingen van het onderzoek waren het ontbreken van goede 

controlegroepen. Hierdoor kon geen vergelijking plaatsvinden tussen het werken met en 

zonder mindmaps.  

De leerlingaantallen per klas waren ook beperkt, waardoor het moeilijk is betrouwbare 

statistische resultaten te krijgen. 

Een andere beperking was het feit dat de onderzoeker ook de docent was. Dit is niet 

bevorderlijk voor de objectiviteit. Daar tegenover staat dat je als docent-onderzoeker wel 

precies weet wat er allemaal gebeurt in de klassen. Dit maakt het verklaren van de 

onderzoeksresultaten als de toetsen makkelijker.  

Ook het feit dat ik een beginnend docent was bemoeilijkt het doen van het onderzoek. Het is 

daardoor minder representatief . Het onderzoek was wel een leerzaam proces voor mijn eigen 

ontwikkeling als docent.. 

 

Aanbevelingen 
Aanbevelingen voor het gebruik van mindmaps in het natuurkunde onderwijs op het VO: 

 Integreer mindmaps in het natuurkunde onderwijs op het VO.  

o Beperk het niet tot een oefening voor leerlingen. 

o Integreer het in de doorlopende leerlijn. 

o Houdt rekening met het niveau van leerlingen bij het gebruik van mindmaps. 

Leerlingen in het derde leerjaar lijken het maken van natuurkunde mindmaps 

moeilijker te vinden dat leerlingen in een hoger leerjaar. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

 Test de verschillende manieren van het gebruik van mindmaps op scholen waarbij wel 

controlegroepen mogelijk zijn. 

 Leerlingen lijken nog een voorkeur te hebben voor het oefenen van opgaven in plaats 

van het maken van mindmaps. Probeer een manier te vinden om leerlingen van hun 

‘koudwatervrees’ voor mindmaps af te helpen. 

 Doe onderzoek naar het signaleren van leerstoornissen met behulp van mindmaps. De 

structuur van een mindmap kan mogelijk iets zeggen over de aanwezigheid van een 

leerstoornis. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: voorbeeld van een mindmap in jaar 3 over het onderwerp 

beweging. 
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Bijlage 2 Voorbeeld van de verdeling van de leerstof 
Verdeling van de leerstof over beweging over jaar 3, 4, 5 van het vwo. De figuur is te klein om 

de details te onderscheiden, maar geeft wel aan hoe voortgebouwd wordt op stof uit 

voorgaande jaren. De leerlingen maken/krijgen van elke gele vorm een aparte mindmap. Op 1 

A4 per mindmap hebben ze een goed overzicht van wat in het hoofdstuk behandeld is. 
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Bijlage 3: Verbetersuggesties van de leerlingen 

In de onderstaande tabellen staan de verbetersuggesties van de leerlingen uit de enquêtes. In 

de eerste kolom staat bovendien nog het gemiddelde waarderingscijfer voor het werken met 

mindmaps (1 t/m5) van een leerling.  

Er is met kleuren geprobeerd wat ordening te brengen in de suggesties: 

 De suggesties met een lichtblauwe achtergrond hebben vooral betrekking op 

didactische aspecten als uitleg 

 De suggesties met lichtroze achtergrond hebben vooral betrekking op de lay-out en 

overzichtelijkheid van de expert mindmaps. 

 

 

3 VWO verbetersuggestie 1 verbetersuggestie 2

3,5 Nog iets duidelijkere uitleg er om heen voor als je 1 onderdeel niet snapt Meer plaatjes

3,25 duidelijker aanmerken hoe je zelf zo’n mindmap moet maken

4,25 Misschien wat meer met begrippen en/of formules ofzo.

2,75 wat meer dat in het hfd komt niet al te groot

3,75 Een programma gebruiken zodat de mindmaps wel geopend kunnen worden

4

Na het uitdelen van de mindmaps een uitleg geven over de structuur van de 

mindmap en wat er wordt bedoeld met bepaalde pijlen, lijnen etc.

3 Betere uitwerking van de stof.

3,5 als je er aan begint moet je hem ook volledig afmaken

3,5

Formules in mindmaps vind ik niet heel erg overzichtelijk omdat de uitleg die 

volgt dan heel kort is omdat je steekwoorden moet gebruiken. 

Een samenvatting met volledige zinnen heeft mijn 

voorkeur(want daar kan het beter uitgelegd worden)

3 Meer kleuren en plaatjes Meer afkortingen

3 Betere toelichting bij het uitreiken van de mindmaps.

3,5 Meer overzichtelijkheid met formules

3 HAVO verbetersuggestie 1 verbetersuggestie 2

4 Met de Mindmaps meer kleur te gebruiken

4 Dat u de mindmaps samen met de klas maakt 

3,5 minder ingewikkeld. Het zijn goede mindmaps.

3,5 Iets eerder de Mindmap sturen 

4 Minder gedetailleerd Makkelijker geformuleerd

3,75 Beter overzicht, minder pijlen gebruiken etc.

3,25

als we een mindmap krijgen moeten we die eerder krijgen voor een proefwerk 

om zo beter te kunnen leren.

4 Je probeert alles wat je moet leren zo kort mogelijk samen te vatten.

3 Meer kleuren en plaatjes Meer afkortingen

2,25 Niet te moeilijke steekwoorden, wel woorden die je begrijpt. De mindmap uitleggen

2,75 De mindmap wat meer doornemen tijdens de les Iets duidelijkere opbouw
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4 VWO

waardering verbetersuggestie 1 verbetersuggestie 2

2

niet alleen maar met mindmaps werken, ook eens met andere methoden, 

sommige mensen vinden het niet handig om hiermee te werken

meer toelichting bij de mindmaps, soms zijn ze 

onduidelijk

4,25

Nu hebben we alleen over maar één hoofdstuk een mindmap als S.O. moeten 

maken. Zo’n overhoring hadden we misschien beter over elk hoofdstuk moeten 

krijgen. Dit zou ook een goede manier zijn geweest om de leerlingen hun punt 

te laten ophalen en daarnaast krijg je zo ook de theorie van het hoofdstuk beter 

in je hoofd voor het proefwerk.

4,25  

2,25 Misschien uitleg bij de kopjes en niet gewoon alleen de formules

2,5 Overzichterlijker weergeven Duidelijke en begrijpelijke steekwoorden

3

Ik vind dat opgaves oefenen met bijvoorbeeld presentaties beter werken dan 

mindmaps maken. Mindmaps zijn fijn om de stof te herhalen, niet om te leren

2

Beter in schema’s werken, zodat je alles netjes op een rijtje hebt staan en de 

verschillen in situaties beter kunt onderscheiden (zoals bijv. bij optica, dat je de 

situaties v>f, v=f, v<f netjes op een rijtje hebt en beter uit elkaar houdt)

3

Alles wat beter bij elkaar zetten. En duidelijk laten zien wat bij wat hoort. Sommige 

woorden konden bij theorie en waarneming, dat was 

soms verwarrend en onduidelijk.

4 HAVO

waardering verbetersuggestie 1 verbetersuggestie 2

3,75 iets meer uitleg in de mindmap, en duidelijker wat bij elkaar hoord

2,75

Mindmaps zijn een soort samenvatting maar bij natuurkunde vind ik dit niet 

goed werken je kunt beter een voorbeeld pw maken dan oefen je met de theorie 

en de aanpak en een goede oefening voor je komende pw

3 Ik vind het zelf maken van mindmap meer iets voor de onderbouw

3

Het so aan het eind van een hoofdstuk hebben we maar 1x gehad. Als we het 

structureel ieder hoofdstuk hadden gehad was dat beter geweest. Daar kon 

iedereen zijn punt al mee ophalen en je kon de theorie al  voor het proefwerk. 

De mindmaps die u doorstuurde waren wel fijn.

De mindmaps in het begin zelf maken sloeg 

nergens op. De helft wat opgenoemd werd in de 

klas kwam gewoon uit het boek of van de zitten 

blijvers.

3,75
het moet meteen vanaf hoofdstuk 1 gedaan worden en niet ergens op het laatst 

3,5 Begin takken geven

2,25

Liever geen mindmaps bij natuurkunde, mindmaps is om stof te onthouden 

zoals bij biologie of geschiedenis. Bij natuurkunde gaat het vooral of je het 

snapt , en als je het snapt dan weet je ook waarom die formules daarbij horen 

etc. de stof snappen doe je door makkelijke sommen helemaal te ontleden en 

dan zeggen waar alles voor staat. Vervolgens is het dan mogelijk om moeilijke 

uitgebreide sommen te maken omdat je weet waarom het erbij hoort

5 VWO verbetersuggestie 1 verbetersuggestie 2

2,75
De mindmaptoetsen toch blijven geven want op deze manier leer je de stof 

eigenlijk toch wel

4 Bepaalde dingen minder beknopt schrijven Meer takken

2,5 Niet als SO geven, het is iets voor jezelf en dus moeilijk te beoordelen

1,5 Ik vind werken met mindmaps niet echt fijn, het spreekt me niet echt aan
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Bijlage 4 Enquêteformulier 
 

Vragenlijst mindmaps bij natuurkunde  

De vragenlijst bestaat uit 6 stellingen. Je wordt gevraagd om elke stelling te beoordelen op een schaal van 1 tot 5 

(1= helemaal mee oneens - 5 = helemaal mee eens). Wil je ook de 2 open interview vragen aan het einde van de 

vragenlijst invullen? 

We garanderen dat de ingevulde vragenlijst alleen gebruikt wordt voor het evalueren van het gebruik van 

mindmaps bij natuurkunde het afgelopen schooljaar. We verzoeken je bovenaan de vragenlijst je naam, klas en 

(voorlopige) profielkeuze in te vullen zodat we de vragenlijst kunnen vergelijken met je cijferlijst. Bij de evaluatie 

zelf zal je naam niet genoemd worden.  

Naam:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

Klas :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

(voorlopige) profiel: CM/EM/NG/NT (verwijder profielen die niet van toepassing zijn)      

 
Helemaal  

Mee 
Oneens 

Mee 
Oneens 

Geen 
mening 

Mee  
Eens 

Helemaal  
Mee  
Eens 

De uitgereikte mindmaps 
     

1 
De per natuurkunde hoofdstuk uitgereikte mindmaps gaven een goed overzicht van de 
belangrijkste onderwerpen van dat hoofdstuk/thema. . 

    

 
 
 

Werkvorm 
           

 
Aan het begin van een hoofdstuk moest ik vaak een mindmap maken over wat ik nog 
wist van het onderwerp uit het voorgaande jaar.  
 

    

2 
Het met de mindmap ‘opfrissen’ van wat ik vorig jaar geleerd heb is een goede manier 
om een nieuw hoofdstuk te beginnen. 

    

 
 
Aan het eind van een hoofdstuk moest ik soms een mindmap over het hoofdstuk maken 
die meetelde als schriftelijke overhoring. 

    

3 
Ik vind dit een goede manier om te testen of ik de theorie van het hoofdstuk heb 
geleerd.  

    

 
 
Studiemotivatie 

     
4 

Het zelf maken van een mindmap over de theorie van een hoofdstuk vind ik 
stimulerend. 

    

5 Ik studeer vooral om een voldoende te halen.     

6 Ik studeer om hoge cijfers te halen.     

      

Open interview vragen 
 

    

A Welke verbetersuggesties voor het werken met mindmaps bij natuurkunde heb je? 

  

- 
 
 
 

B Heb je nog andere opmerkingen? / Vragen ? 
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Bijlage 5 leerstijlentest 
Leerstijlentest voor scholieren, vrij naar David Kolb 

Hans Poorthuis 2009-05-15 

 

De Akkerman-test, een populaire Nederlandstalige versie van de Kolb test, is helaas 

onbruikbaar want: 

1. de Akkerman-test hanteert de score van de learning style inventory van Kolb (dus 

scoort de 4 x 6 aangegeven plekken in de tabel) 

2. maar de beschrijvingen van de Akkerman-test komen niet overeen met de indicatoren 

van de learning style inventory van Kolb 

3. er wordt bij Kolb een normering voor volwassenen gebruikt om de scores om te 

kunnen zetten in percentages, terwijl het hier gaat om jongeren. 

4. het tweede assenkruis van Akkerman heeft andere schalen op de as dan de learning 

style inventory van Kolb 

 

Verder 

1. de situaties van de Akkerman-test zijn nog steeds moeilijk vertaalbaar naar het leren 

van jongeren op school. 

2. de beschrijvingen lijken beter te passen bij de leerstijlen die een combinatie zijn van 

de leervormen  AE RO AB AE en niet zo goed bij de afzonderlijke leervormen AE RO 

AB AE  

 

Mijn aanpak voor een eigen leerstijlltest volgens Kolb voor scholieren: 

1. gekozen is voor beschrijvingen van herkenbare leersituaties uit school en uit de vrije 

tijd 

2. de leervormen CE AB AE en RO zijn ontleend aan David Kolb 

3. bij iedere leersituatie horen vier intuïtieve beschrijvingen van de leervormen CE AB 

AE en RO. 

4. leerlingen scoren daarop 1, 2, 3 en 4 met 4 (meeste voorkeur) en 1 (minste voorkeur) 

5. geprobeerd is te vermijden dat de beschrijvingen twee leervormen combineren en dus 

passen bij de vier leerstijlen doener, verkenner, denker en tester. 

6. per leersituatie zijn de vier beschrijvingen van de leervormen willekeurig door elkaar 

geplaatst door 12 verschillende volgordes op te schrijven en deze 12 in willekeurige 

volgorde te plaatsen 

7. de totaalscore op een leervorm is de som van alle deelscores gedeeld door het aantal 

leersituaties (12) 

8. de som van de gecombineerde leervormen is de score op de leerstijl: doener 

(AE+CE)/2, verkenner (CE+RO)/2, denker (RO+AC)/2 en tester (AC+AE)/2 

9. de scores kunnen daardoor geïnterpreteerd worden als 4 meeste voorkeur en 1 minste 

voorkeur. 
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Opmerking 

 -de genormeerde schaal met percentages ontleend aan volwassenen wordt niet gebruikt 

 -de verschilscore van leervormen om de voorkeursleerstijl te bepalen wordt niet gebruikt; 
accent wordt gelegd op het feit dat ieder alle leervormen en leerstijlen in meer of mindere 
mate gebruikt. 

 -de genormeerde indeling naar vier leerstijlen met percentages ontleend aan volwassenen 
wordt niet gebruikt. 
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Test je eigen leerstijl volgens de leerstijlen van Kolb 

 

De test geeft een indicatie over de voorkeuren die je hebt voor de manier waarop je leert. 

Hieronder staan negen groepen van vier uitspraken die steeds een manier van leren 

beschrijven. Per groep rangschik je de uitspraken. Je geeft de hoogste score 4 aan de manier 

van leren die het meest  je voorkeur heeft. Je geeft de laagste score 1 aan de manier van leren 

die het minst je voorkeur heeft. Per groep mag elke score 1, 2, 3 of 4 slechts eenmaal 

voorkomen. 

 

Voorbeeldsituatie: je gaat binnenkort op vakantie 1 2 3 4 

A. ik bereid de vakantie tot in de puntjes voor   x  

B. ik vind de vakantiebestemming zeer belangrijk  x   

C. ik pak vlak voor vertrek mijn spullen in x    

D. ik wil op vakantie vooral uitrusten    x 

     

     
1 Bij Nederlands maak je een knipselkrant over waterbeheer 1 2 3 4 

A. ik ga enthousiast aan de gang     

B. ik kijk welke knipsels ik eventueel kan gebruiken.      

C. ik bedenk wat er allemaal in moet komen     

D. ik ga wat voorbeeld-kranten bekijken     

      
2 Bij een mentorles gaat het over sociale vaardigheden. 1 2 3 4 

A. ik kijk eerst goed hoe het gaat     

B. ik sta open voor nieuwe ervaringen.     

C. ik ben onbevooroordeeld     

D. ik overdenk de manier van werken     

     
3 Bij geschiedenis gaat het over ridders en middeleeuwen. 1 2 3 4 

A. ik wil graag werken aan het werkstuk over de middeleeuwen     

B. ik luister graag naar de verhalen over de middeleeuwen     

C. ik wil graag meer begrijpen van de middeleeuwen       

D. ik bekijk graag plaatjes over de middeleeuwen en orden dat      

      
4 De aardrijkskunde leer je over het milieubewust handelen. 1 2 3 4 

A. ik ben me bewust van wat ik doet.     

B. ik neem risico’s met wat ik doe of zeg.     

C. ik neem de dingen zoals ze zijn.       

D. ik kent waarde-oordelen toe.       

     
5 Bij techniek leer je boren. 1 2 3 4 

A. ik kijk hoe anderen het doen     

B. ik probeer het zelf uit     

C. ik vraag iemand om het voor te doen     

D. ik bestudeer de handleiding     

     
6 Bij wiskunde teken je grafieken. 1 2 3 4 

A. ik leer door van alles uit te proberen met grafieken     

B. ik leer door zelf de leersstof over grafieken te bestuderen     

C. ik leer door goed te kijken naar iemand die het voor doet.     

D. ik leer door zelf veel grafieken te tekenen.     
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7 Bij Engels schrijf je een brief. 1 2 3 4 

A. ik bestudeer eerst de kenmerken van een goede brief     

B. ik probeer meteen wat te schrijven.     

C. ik ga na hoe ik eerder brieven schreef.     

D. ik vergelijk enkele voorbeeld-brieven met elkaar     

      
8  Bij natuurkunde heb je een practicum over geluid. 1 2 3 4 

A. ik wil begrijpen hoe geluid werkt.     

B. ik wil allerlei geluiden waarnemen en ordenen.      

C. ik wil van alles uitproberen met geluid     

D. ik wil ervaringen opdoen met geluid.     

      
9 Bij tekenen maak je een portrettekening van een model 1 2 3 4 

A. ik besteed veel tijd aan gewoon kijken.     

B. ik wil eerst aanwijzingen hoe je een portret tekent     

C. ik leef erg mee met het model.     

D. ik ga direct aan het schetsen.      

      

     
10 Je gaat een nieuwe fiets uitzoeken. Hoe ga je te werk? 1 2 3 4 

A. Ik fantaseert waar ik allemaal met die fiets naartoe zou kunnen gaan en 
hoeveel plezier ik er van zal hebben 

    

B. Ik wil precies weten wat er allemaal op die fiets zit, wat de beste is en hoe 
duur hij is.. 

    

C. Ik kijk welke fiets het beste voor mij geschikt is     

D. Ik wil direct proberen hoe hij rijdt.     

     
11 Je krijgt een nieuwe dvd-speler. Hoe ga je te werk? 1 2 3 4 

A. Ik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door     

B. Ik bekijk hoe anderen met een dvd-speler werken     

C. Ik vraag iemand voor te doen hoe die werkt.     

D. Ik probeer direct alles uit     

     
12 Je wilt leren zeilen. Hoe pak je het aan? 1 2 3 4 

A. Ik ga eerst een dagje mee zeilen om dat mee te maken..     

B. Ik kijk eerst in een boek hoe je moet zeilen     

C. Ik stap in de boot en probeer hoe je moet zeilen     

D. Ik vraag iemand om het mij voor te doen en doe het na     
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Bereken je leerstijl. 

 

Vul in het onderstaande schema de scores in die je in de test gegeven hebt. Tel daarna per regel de 

scores op. 

 

Stap 1 

 
Vul van de volgende vragen de scores in voor de aangegeven alternatieven.  
Tel dit op en deel dit door 12. Het resultaat is CE 
 

1D 2B 3B 4C 5A 6D 7C 8D 9C 10A 11B 12A CE =som/12 

             

 
Vul van de volgende vragen de scores in voor de aangegeven alternatieven.  
Tel dit op en deel dit door 12. Het resultaat is RO 
 

1B 2A 3D 4A 5C 6C 7D 8B 9A 10B 11C 12D RO =som/12 

             

 
Vul van de volgende vragen de scores in voor de aangegeven alternatieven.  
Tel dit op en deel dit door 12. Het resultaat is AB 
 

1C 2D 3C 4D 5D 6B 7A 8A 9B 10C 11A 12B AB=som/12 

             

 
Vul van de volgende vragen de scores in voor de aangegeven alternatieven.  
Tel dit op en deel dit door 12. Het resultaat is AE 
 

1A 2C 3A 4B 5B 6A 7B 8C 9D 10D 11D 12C AE =som/12 

             

 
 

 

Stap 2 

 

Leerstijl  score 

Verkenner (CE + RO) / 2  

Denker (RO + AB) / 2  

Tester  (AB + AE) / 2  

Doener  (AE + CE) / 2  

 
De leerstijlstijl met de hoogste score is jouw voorkeursleerstijl 
 
Je voorkeur is ..........................................................  
 
Je minste voorkeur is ……………………………… 
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Hyperphysics: een veel gebruikte natuurkunde conceptmap 
Binnen de natuurkunde heeft al een ontwikkeling plaatsgevonden rond het gebruikt van 

mind- en conceptmaps. De bekendste conceptmap is waarschijnlijk Hyperphysics20, 

ontwikkeld binnen de Georgia State University. Hyperhysics is een conceptmap die een 

actueel overzicht geeft van de belangrijkste natuurkunde onderwerpen.  

 

Figuur 31 Overzicht van Hyperphysics, de bekendste natuurkunde conceptmap. 

Het karakter van deze map valt zowel onder de definitie van conceptmap als mindmap. De 

bruikbaarheid van deze website voor het voortgezet onderwijs in Nederland is gering: 

 De conceptmap sluit niet aan bij een van de gangbare onderwijsmethodieken 

 De conceptmap is voor een deel op een te academisch niveau 

 De conceptmap omvat veel meer dan het examendomein voor natuurkunde  

 De conceptmap is in het Engels 

De conceptmap Hyperphysics zal dus teveel vragen van de leerlingen binnen het VO. 

Hyperphysics sluit ook niet helemaal aan bij mijn eisen die je aan een mindmap voor het 

natuurkunde onderwijs in het VO zou mogen stellen. De volgende conceptmap over het 

domein mechanica illustreert dit: 

                                                        
20 Zie http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
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Figuur 32 Hyperphysics conceptmap over het domein mechanica. 

De figuur laat wel een redelijk logische structuur zien, maar het is de vraag of leerlingen uit 

het VO enthousiast zullen zijn over de vormgeving. Het is ook de vraag of de leerlingen 

voldoende kunnen associëren op basis van deze conceptmap; de conceptmap is alleen 

gefocust op de natuurkunde, er is geen relatie met de belevingswereld van de leerlingen. 

Hyperhysics kan goed gezien worden als een veelomvattend en goed gestructureerd overzicht 

van de natuurkunde. Voor studenten aan een universiteit en technici en fysici is het een 

prima ‘naslagwerk’. 

 


