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Samenvatting 

 
Dit onderzoek richt zich op het bevorderen van diep leren van de leerling door gebruik te maken van 

activerende werkvormen. De activerende werkvorm die toegepast wordt in dit onderzoek is de 

placemat. Hierbij maken leerlingen eerst zelfstandig een opgave, die daarna in kleine groepen 

besproken wordt. De leerlingen kunnen van elkaar leren, in plaats van de docent. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd bij het vak Scheikunde in twee 4VWO klassen. Eén klas kreeg de stof 

aangeboden op de reguliere manier: frontaal klassikale uitleg. De andere klas kreeg de uitleg 

aangeboden via uitlegvideo’s en werkte vervolgens in groepsverband aan een vijftal opdrachten. De 

leeropbrengst is vastgesteld met behulp van een tweetal instrumenten, te weten toetsanalyse met 

behulp van RTTI en met behulp van de SOLO taxonomie. 

 

Tussen de klas met frontaal klassikale uitleg en de klas met de activerende werkvorm zijn geen 

significante verschillen gemeten in de leeropbrengst met behulp van RTTI. De analyse van de 

toetsresultaten met de SOLO taxonomie laat zien dat in de klas met klassikale frontale uitleg als in de 

klas met actieve werkvorm vrijwel gelijke aantallen leerlingen diep hebben geleerd.  

 

Geconcludeerd kan worden dat geen verschillen vastgesteld kunnen worden in diep leren tussen de 

leerlingen die de reguliere les hebben gevolgd en de leerlingen die les hebben gekregen met een 

activerende werkvorm. Dit is in overeenstemming met wat Barak et al (2007) in hun onderzoek 

aangeven. Om te komen tot een verbetering van kritisch denken van leerlingen (een vorm van diep 

leren) moet consequent en structureel gebruik gemaakt worden van methoden die diep leren 

bevorderen. 
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1 Inleiding 

Iedere docent kent het wel: je geeft actief en vol passie uitleg, maar toch verslapt de aandacht van je 

klas. Eén voor één kijken de leerlingen even naar buiten of naar wat zich in hun ooghoek beweegt, maar 

niet meer naar het bord, waar de theorie uitgewerkt wordt. De lesmethodes sluiten niet aan bij de 

belevingswereld van de leerling. Veel onderwerpen in de Scheikundeles die worden behandeld met de 

lesmethoden worden door de leerlingen niet als interessant ervaren waardoor de aandacht snel 

verslapt, wat het succesvol lesgeven in de weg staat.  

 

Het is geen nieuw probleem binnen het schoolvak Scheikunde. In 2002 bracht de Verkenningscommissie 

Scheikunde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de problematiek 

binnen het schoolvak Scheikunde in beeld: scheikunde als vakgebied heeft een negatief beeld, is weinig 

zichtbaar voor de leerling en heeft een slecht imago. (Koten, 2002) 

In 2003 verscheen het rapport “Chemie tussen context en concept” van de commissie Vernieuwing 

Scheikunde Havo en VWO. De aanbevelingen van deze commissie hebben geleid tot een nieuw 

examenprogramma door de stuurgroep Nieuwe Scheikunde. Om het vak meer te laten aansluiten bij de 

leefwereld van de leerling en de relevantie van het vak aan te tonen is gekozen voor de context-concept 

benadering.  

 

Eén van de doelen van het invoeren van de het gewijzigde programma voor het vak Scheikunde was het 

interessanter maken van de lesstof. Docenten werd de mogelijkheid geboden om hiervoor gebruik te 

maken van speciaal ontwikkelde lesmodules. Daarnaast werd door de methodemakers hun 

lesmethoden aangepast op de inhoud van het nieuwe Scheikunde programma. In de praktijk blijkt dat 

veel scholen liever met een methode met een boek en opgavenboek werken. Uit een evaluatie blijkt dat 

66% van de docenten het gebruik van de modules alleen ziet als een aanvulling op een lesmethode. 

(Wout, 2015) In de lesmethoden is de vakinhoud sterk leidend. Daarom richt dit onderzoek zich op het 

activeren van leerlingen waarbij aansluiting wordt gezocht bij de behandeling van een onderwerp 

volgens het boek.  

 

1.1 Case study 
Voor het vak EME40 Onderzoek van Onderwijs zijn twee lessen geobserveerd en geanalyseerd.  

Beide observatielessen hadden een link met een practicum. In de ene les werd een demonstratie-

practicum uitgevoerd, in de andere les werd een door de leerlingen eerder uitgevoerd practicum 

besproken. Opvallend aan beide observaties was dat bij het bespreken van de (demo) practica de 

leerlingen meer bezig waren met nadenken over wat ze geleerd hadden dan wanneer er alleen theorie 

behandeld werd. Dit was te merken aan de gesprekken die leerlingen onderling voerden en aan hoe 

makkelijk het voor de docent bleef om tijdens de les de aandacht van de klas erbij te houden. De meer 

praktijkgerichte lesvorm stimuleert de leerlingen meer. Practicum doen of demonstraties zien vergroot 

het plezier van leerlingen in de les, hetgeen bijdraagt tot een positievere vakbeleving ( Klopfer, 1976 ; 

Fraser, 1981). 
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Leerdoelen die door de docenten werden nagestreefd waren het concretiseren van de kennis en het 

verbeteren van waarnemen bij practicum. Ook de onderzoeksmethode opgedeeld in stappen hypothese 

(wat denk je?), waarneming (wat zie je?), conclusie (dus wat is er gebeurd?) werd duidelijk 

weergegeven. 

 

Maar zodra er een meer algemeen theoretische beschouwing van hetgeen bij het practicum geleerd is 

aan de orde komt, wordt door een groot deel van de leerlingen afgehaakt. Leerlingen doen niet meer 

mee in de les, geven geen antwoord meer op gestelde vragen en hangen maar wat op de stoel of zijn 

met andere dingen bezig dan Scheikunde. Zoals de docent ook aangaf: “Op enig moment was ik de klas 

kwijt en ik kreeg de klas niet meer terug”. Niet alles kan met practica geleerd worden, dus is het 

belangrijk dat ook andere benaderingen gebruiken om leerlingen meer actief te krijgen in de les. 

 

1.2 Probleemstelling 
Het probleem waar dit onderzoek zich op wil richten is dat leerlingen een inactieve houding aannemen 

tijdens de les waardoor ze minder overgaan tot diep leren en minder connecties leggen tussen 

onderwerpen in de scheikunde. Deze problemen spelen bij leerlingen in de bovenbouw een rol die 

doorwerkt tot aan het eindexamen. Om de leerlingen klaar te stomen voor een zo succesvol mogelijk 

eindexamen, is het belangrijk dit probleem aan te pakken.  

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het vinden van een manier om de leerlingen actiever met 

de les bezig te laten zijn. Dit onderzoek wil dit bereiken door activerende werkvormen toe te passen in 

de les, die de leerling dwingen meer bezig te zijn met de stof. De verwachting is dat de leerlingen die 

mogen werken met de activerende werkvormen beter zullen gaan scoren op de toepassingsgerichte 

toetsvragen. Zij zullen meer betrokken zijn bij de verwerking van de stof dan leerlingen die enkel de 

klassikale les voorgelegd kregen.  
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2 Theorie 

 
Het onderzoek richt zich op het bevorderen van diep leren van de leerling door gebruik te maken van 

activerende werkvormen. In dit hoofdstuk wordt op de achterliggende theoretische grondslagen voor 

het onderzoek ingegaan. Allereerst wordt ingegaan op wat in het kader van dit onderzoek als diep leren 

wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt ingegaan op wat activerende werkvormen zijn. Het derde deel 

bevat een beschrijving en evaluatie van andere studies die zich hebben beziggehouden met dit 

onderwerp. Bij de beoordeling van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van een tweetal instrumenten. Als laatste wordt hierop ingegaan. 

 

2.1 Diep leren 
Aangezien het onderzoek betrekking heeft op het overkoepelende onderwerp diep leren is het van 

belang om aan te geven op welke wijze het begrip diep leren gedefinieerd is. Dit onderzoek zal voor 

deze definitie gebruik maken van de leerstijlen zoals deze benoemd zijn door J. Vermunt (1992). 

Vermunt heeft op basis van zijn onderzoek vier leerstijlen geformuleerd. Een leerstijl volgens zijn 

definitie is een samenhangend geheel van leerstrategiën die kenmerkend zijn voor het leergedrag van 

een leerling in een bepaalde periode.  

 

Iedere leerstijl beschrijft met welke motieven een student leert, hoe het leergedrag van de student eruit 

ziet en hoe de student het liefst gestuurd wordt in zijn leerproces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

de manier van cognitieve verwerking van de leerling, de regulatievoorkeur, het leermodel en de 

leerorientatie. Het leermodel beschrijft wat de leerling onder nuttig leren verstaat. De leerorientatie is 

de set achterliggende redenen die de leerling motiveert tot leren. Door deze vier dimensies te 

omschrijven heeft Vermunt de betekenis gerichtte, toepassingsgerichtte, reproductiegerichtte en 

ongerichtte leerstijlen weten te herkennen. 

 

De reproductie gerichtte en ongerichtte leerling verwerken aangereikte informatie slechts  oppervlakkig 

en vragen veel externe sturing. Hun leermodel gebruikt de opname en reproductie van feiten om 

toetsen te halen.  

 

De diep lerende leerling sluit aan bij Vermunt’s betekenis- of toepassingsgerichtte leerstijl, waarin de 

leerling leert op basis van respectievelijk groot interesse voor de stof of door het zoeken naar 

voorbeelden en toepassingen. Diep leren wordt hierin gekenmerkt door een diepgaande of gerichtte 

cognitive verwerking en een intern gereguleerd leerproces. Het leermodel is gericht op opbouw en 

gebruik van kennis. De leerorientatie van dieplerende leerlingen komt uit persoonlijk interesse of een 

(toekomstig) beroepsinteresse.  
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2.2 Activerende werkvorm 
Dit onderzoek wil nagaan in hoeverre activerende werkvormen een rol kunnen spelen bij het motiveren 

en diep leren van leerlingen.  

 

Een methode om leerlingen bij het vak Scheikunde de leerlingen actiever te betrekken bij de les is door 

middel van het uivoeren van practicum. Uit onderzoek uitgevoerd door Von Secker en Lissitz (1999) 

volgt dat door het regelmatig uitvoeren van onderzoek door middel van practicum bij Science vakken, 

betere resultaten worden bereikt bij toetsen binnen de Science vakken. Op basis van de keuze van het 

onderwerp voor dit onderzoek, bijzondere zouten kan worden opgemerkt dat dit onderwerp niet 

geschikt is om aan te bieden met behulp van practica. Er zijn weliswaar voldoende mogelijkheden voor 

practicum met het onderwerp zouten, echter voor het onderwerp bijzondere zouten is geen specifiek 

materiaal beschikbaar. Dit betekent dat voor dit onderzoek een keuze zal worden gemaakt voor een 

andere activerende werkvorm. 

 

Bonwell en Eison (1991) stellen dat strategiën om actief leren te promoten de leerling tegelijk een 

activiteit laat uitvoeren en laten nadenken over wat hij doet. Dit wordt tegen over de standaard les 

gezet, waarbij de docent de stof uitlegt en de leerling niet zelf actief aan het nadenken is over de 

aangeboden stof. 

Bij gebruikt van een activerende lesvorm krijgt de leerling steeds kort de gelegenheid interactief 

structureel bezig te zijn met de lesstof. De instructie van de docent kan kort gehouden worden, waarna 

de leerling zelfstandig of in groepsverband zich de stof eigen maakt. De leerling activiteit kan individueel 

of in groepsverband uitgevoerd worden, afhankelijk van de lesinrichting.  

 

Een manier om actief leren vorm te geven is door gebruik te maken van samenwerkend leren. Bij 

samenwerkend leren moeten de leerlingen overleggen, soms hardop denken en bepaalde zaken (aan 

elkaar) uitleggen. Samenwerkend leren leidt tot betere resultaten van leerlingen bij het vak 

Scheikunden. (Rizak, 2016) 

 

Samenwerkend leren kan vorm gegeven worden met verschillende werkvormen. De activerende 

werkvorm die toegepast wordt in dit onderzoek is de placemat (Vlies van der, z.j.) (Flokstra, z.j.). Hierbij 

maken leerlingen eerst zelfstandig een opgave, die daarna in kleine groepen besproken wordt. De 

leerlingen kunnen van elkaar leren, in plaats van de docent.  

De groep levert een gezamelijke uitwerking, die door een willekeurige leerling van die groep 

gepresenteerd wordt aan de rest van de klas.  

 

De verwachting is dat studenten les krijgen met behulp van een activerende werkvorm het leren leuker 

gaan vinden en dat hun leerstijl dus meer gericht op Vermunt’s toepassingsgerichtte stijl gaat lijken. De 

antwoorden die deze leerlingen geven op toetsen zullen een dieper begrip van de stof laten zien en zich 

niet tot een enkele ja/nee-term beperken. Leerlingen gaan nadenken, ook op abstracte wijze, over de 

begrippen en kennis die ze aangereikt wordt.  
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2.3 Resultaten en ervaringen andere studies 
 
Volgens Zoller (1993) is diep leren tegenwoordig een belangrijk doel van het Scheikunde onderwijs. Hij 

wijst hierbij een aantal vormen van diep leren aan die van belang zijn hierbij: het vermogen tot kritisch 

kunnen denken, het kunnen nemen van beslissingen en het vergroten van het probleemoplossend 

denken. In een ander onderzoek van Zoller en Pushkin (2007) wordt dit bevestigd.  

 

Barak et al (2007) hebben in hun onderzoek gekeken naar het consequent en nadrukkelijk gebruik 

maken van lesmethoden die diep leren bevorderen om na te gaan of dit het kritisch denken van 

leerlingen bevordert. Voor hun onderzoek is een groep leerlingen verdeeld in drie groepen. Eén groep 

leerlingen kregen les via methodes die diep leren bevorderen. De  docenten binnen deze groep maakten 

gebruik van interdisciplinaire contexten, het stimuleren van discussie in de klas en het uitvoeren van 

experimenten. De andere twee groepen fungeerden als controle groep. Uit hun onderzoek volgt dat als 

een docent consequent en nadrukkelijk gebruik maakt van lesmethoden die diep leren bevorderen dit 

leidt tot een significante verbetering van kritisch denken door de leerling.  

 

Net zoals het onderzoek van Zoller (1993) aangeeft bevestigt Cardellini (2005) in zijn onderzoek dat 

probleem oplossend denken een belangrijke onderdeel is van diep leren. Hij geeft aan dat in het 

algemeen de leerling meer geïnteresseerd is in het geven van het antwoord dan in het proces om te 

komen tot dit antwoord. Dit is het gevolg van de manier waarop probleemoplossend denken wordt 

aangeleerd: de docent als expert slaat de fase van analyse van het probleem over. In zijn onderzoek laat 

Cardellini de leerlingen in kleine groepen werken aan het oplossen van het probleem. Leerlingen 

beginnen hierbij met het oefenen met niet-Scheikunde problemen om zo het probleem oplossen te 

oefenen. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met het in kleine groepen (3 leerlingen) oplossen van 

Scheikunde problemen die aansluiten bij de stof die in de les is gepresenteerd door de docent. Aan het 

einde moeten de leerlingen ook kunnen aangeven hoe ze tot de oplossing zijn gekomen en zal één 

leerling de oplossing presenteren aan de klas.  

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat leerlingen in deze groepen oplossingen kunnen vinden 

die ze alleen werkend niet zouden hebben gevonden en dat het werken in groepen ook leidt tot meer 

gemotiveerd leren.  

 

Aansluitend aan datgene wat Cardellini (2005) heeft gevonden in zijn onderzoek willen wij in ons 

onderzoek nagaan of het werken van de leerlingen in kleine groepen daadwerkelijk leidt betere 

probleemoplossende vaardigheid van de leerlingen en daarmee tot dieper leren van de leerlingen. 

 

2.4 Meten van de leeropbrengst 
Bij de beoordeling van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 

tweetal instrumenten, te weten toetsanalyse met behulp van RTTI en met behulp van de SOLO 

taxonomie. 
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2.4.1 RTTI 

RTTI is ontwikkeld door Drost en Verra (2013) en is mede gebaseerd op de (herziene) taxonomie van 

Bloom (Krathwohl, 2002). RTTI is een middel om de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren 

in kaart te brengen: 

R = Reproductie 
T1 = Toepassen in een bekende situatie 
T2 = Toepassen in een nieuwe situatie 
I  = Inzicht, kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen 
 

Bij een R vraag is sprake van een vraag die een letterlijke reproductie van de geleerde stof verlangt. T1 

vraagt om het toepassen van die geleerde stof in een eerder geoefende context. T2-vragen zijn gericht 

op het toepassen van de leerstof in nieuwe situaties. Bij een I-vraag moet de leerling zelf bedenken 

welke context en methode wordt verlangt voor het beantwoorden van de vraag. (Drost & Verra, 2013)  

 

De cognitieve niveaus van RTTI zijn direct afgeleid van de taxonomie van Bloom van het cognitieve 

gebied. (Krathwohl, 2002) Maar daar waar bij de herziene taxonomie van Bloom gebruik wordt gemaakt 

van zes cognitieve niveaus, kennis, begrip, toepassing, analyse, evaluatie en creatie, beperkt de RTTI-

methode beperkt zich tot vier niveaus. De eerste drie (reproductie, toepassen in bekende situaties en 

toepassen in onbekende situaties) overlappen met de eerste drie niveaus in de taxonomie van Bloom 

(kennis, begrip en toepassing). Onder het laatste niveau in de RTTI-methode, inzicht, vallen de overige 

niveaus uit de herziene taxonomie van Bloom (analyse, evaluatie en creatie). 

 

2.4.2 SOLO 
Biggs en Collis (1982)  hebben de SOLO taxonomie ontwikkeld, waarbij SOLO staat voor Structure of the 

Observed Learning Outcome. De SOLO taxonomie legt een verbinding tussen het toetsresultaat en de 

cognitieve vaardigheden. De uitkomst van leren wordt hierbij beoordeeld naar de structuur in 

complexiteit van het antwoord. De SOLO taxonomie van Biggs en Collis is gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek naar leerstrategieën van studenten en is zeer geschikt om de kwaliteit van 

leren en doceren te onderzoeken (Hattie & Brown, 2004) (Wilson Smith & Colby, 2007). De SOLO 

taxonomie kan gebruikt worden om de leeropbrengst te categoriseren en maakt een duidelijk 

onderscheid tussen diep leren en oppervlakkig leren. De SOLO taxonomie kent vijf niveaus: 

1. Prestructureel niveau. Uit de leeruitkomst blijkt dat de student geen enkel begrip heeft van wat 

er geleerd moet worden. 

2. Unistructureel niveau. Uit de leeruitkomst blijkt dat enig begrip aanwezig is, maar deze is niet 

volledig. De student herkent iets, schrijft iets op wat hij zich nog herinnert; 

3. Multistructureel niveau. Uit de leeruitkomst blijkt begrip over het onderwerp op basis van 

meerdere gegevens, maar die nog los van elkaar staan. 

4. Relationeel niveau. In de leeruitkomst is sprake van begrip over het geheel, en waar de 

onderlinge relaties helder zijn. De student kan relaties leggen, vergelijkingen maken, analyseren. 

5. Extended abstract niveau. De leeruitkomst gaat verder dan het onderwerp. De student 

generaliseert, maakt hypotheses, theoretiseert. 
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Niveau 2 en 3 worden beschouwd als surface understanding, oppervlakkig begrip. Niveau 4 en 5 als deep 

understanding, diepgaand begrip. Het surface understanding kan hierbij worden gezien als een vorm van 

oppervlakkig leren, niveau 4 en 5, deep understanding als diep leren (Wilson Smith & Colby, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een goede beoordeling van het leren van de leerling moet gebruik gemaakt worden van de juiste 
vragen (Hodges & Harvey, 2003). De vragen moeten duidelijk gericht zijn op het leerdoel en gekoppeld 
zijn aan één concept om verwarring bij de leerling te voorkomen. Daarnaast is van belang om zorg te 
dragen dat de vragen ruimte bieden om bij de beantwoording connecties en relaties te kunnen leggen. 
(Wilson Smith & Colby, 2010) 
   

Figuur 1 De vijf niveau’s van de SOLO taxonomy 
(http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/) 
 

http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/
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3 Onderzoeksvraag 

Hoe kan de docent de theorie in een reguliere lesmethode in het Scheikunde onderwijs zo aanvullen en 

presenteren met behulp van activerende werkvormen, dat 4VWO leerlingen actiever met de lesstof 

bezig zijn en over gaan tot diep leren? Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: 

Welke verschillen in diep leren kunnen worden vastgesteld tussen 4 VWO leerlingen die een reguliere 

les volgen en leerlingen die een les volgen met activerende werkvormen? 

 

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de volgend deelvragen van belang: 

 Welke activerende lesvormen sluiten aan bij het lesonderwerp? 

 Wat is de leeropbrengst (vastgesteld met toetsanalyses) . 

 

De verwachting is dat de leerlingen die mogen werken met de activerende werkvormen beter zullen 

gaan scoren op de toepassingsgerichte toetsvragen. Zij zullen meer betrokken zijn bij de verwerking van 

de stof dan leerlingen die enkel de klassikale les voorgelegd kregen.  
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4 Methode 

4.1 Doelgroep 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij het vak Scheikunde in twee 4VWO klassen van het Heerbeeck College in 
Best (2015-2016). Er is gekozen voor deze klassen naar aanleiding van overleg met de projectbegeleiding 
en op basis van mijn eigen ervaring met 4 VWO. De beide klassen hebben verschillende docenten voor 
het vak Scheikunde.  
 
De leerlingen in de klassen hebben een profiel met Natuurkunde en Wiskunde B, alleen Natuurkunde, 
allen Wiskunde B of geen van beiden. Eén klas kreeg de stof aangeboden op de reguliere manier: 
frontaal klassikale uitleg. De andere klas kreeg de uitleg aangeboden via uitlegvideo’s en werkte 
vervolgens in groepsverband aan een vijftal opdrachten. De samenstelling van de beide klassen is in 
onderstaande tabel weergegeven.  

 
 Geslacht 

m/v 
Natuurkunde/ 
Wiskunde B 
 

Gem cijfer Scheikunde/ 
Wiskunde B/ 
Natuurkunde 

Referentie klas 
Aantal leerlingen 

9/14 
 

23/21 6,4/6,1/6,5 

Interventie klas 
Aantal leerlingen 

12/8 13/13 6,4/6,3/6,4 

Tabel 1 samenstelling doelgroep in de referentieklas en in de interventieklas 

4.2 Procedure 
 
Het onderzoek wordt uigevoerd bij twee VWO 4 klassen. Het Heerbeeck College maakt gebruik van de 
lesmethode Nova. Om het onderzoek in omvang in te kaderen is gekozen voor het onderwerp 
“bijzondere zouten”, hoofdstuk 3. Het onderzoek bestaat uit 2 lessen in elke klas en wordt afgesloten 
met een toetsmoment met T2 en I vragen over het onderwerp in de reguliere toetsweek van de school. 
Door het afnemen van de toets in de reguliere toetsweek wordt bewerkstelligt dat beide klassen 
hetzelfde proefwerk maken waardoor een beter vergelijk van de toetsresultaten mogelijk is. 
 
In klas 1, de referentie klas, zal de stof worden behandeld met behulp van de frontaal klassikale 
methode die de docent gewoonlijk gebruikt. 
 
In klas 2, de interventieklas, wordt hetzelfde onderwerp behandeld, met behulp van het inzetten van 
meer activerende werkvormen (de placemat). Hiervoor maken de leerlingen eerst zelfstandig een 
(aantal) opgave die daarna in groepen van 3 à 4 leerlingen besproken wordt, waarbij een gezamenlijke 
uitwerking opgesteld wordt. Een van de leerlingen, aangewezen door de docent moet vervolgens de 
opgave op het bord maken en uitleggen aan de klas.  
Er worden homogene groepen gevormd in de klas. Alle groepen hebben eenzelfde gemiddelde niveau. 
Dit wordt bereikt door in elke groep een sterke leerling, een zwakke leerling en middelmatige leerling te 
plaatsen. Naast het inhoudelijke niveau is eveneens van belang dat er sprake is van groepen die goed 
samenwerken. (Rizak, 2016). De docent vormt de groepen in de klas. Zij kent de leerlingen het beste en 
kan het beste inschatten welke leerlingen succesvol kunnen samenwerken.  
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4.2.1 Referentie klas (reguliere les) 
Les 1 

 Bespreking voorgaand huiswerk  

 Korte uitleg over paragraaf over bijzondere zouten via klassikaal frontaal lesgeven 

 Zelfstandig door de docent geselecteerde opgaven maken uit de paragraaf 

 Les afsluiting (huiswerk) 

 

Les 2 

 Bespreking huiswerk 

 evt. korte extra instructie naar aanleiding van exit card 

 Zelfstandig door de docent geselecteerde opgaven maken uit de paragraaf 

 Les afsluiting (huiswerk) 

 

4.2.2 Interventie klas 
Als huiswerk, voorafgaand aan de eerste les, zullen de leerlingen de paragraaf Bijzonder Zouten 

zelfstandig doorlezen.  

Les 1: 

 Leerlingen hebben voorafgaande aan de les een drietal filmpjes bekeken over het onderwerp 

bijzondere zouten 

 Uitleg werkwijze placemat 

 Eenvoudig groepsopgaven maken over bijzondere zouten, waarbij de leerlingen BINAS en het boek 

als naslagwerk mogen gebruiken 

 Willekeurig geselecteerde groep/leerling presenteert resultaat 

 Lesafsluiting (huiswerk en exit card) 

 

Les 2: 

 Complexere groepsopgaven maken, waarin alle benodigde theorie over bijzondere zouten 

terugkomt, waarbij de leerlingen BINAS en het boek als naslagwerk mogen gebruiken 

 Willekeurig geselecteerde groep/leerling presenteert resultaat 

 Lesafsluiting (huiswerk) 

 

4.2.3 Gebruikt lesmateriaal interventieklas 
Voor de interventieklas is lesmateriaal gebruikt en waar nodig ontwikkeld. Om de leerlingen voor te 

bereiden op de eerste les is gebruik gemaakt van flipping  your classroom (simpele flip (Jongmans, 

2015)). Hiervoor zijn drie filmpjes ter beschikking gesteld aan de leerlingen: 

 2 filmpjes van youtube met uitleg over hydraten. (Kooij, 2012) (IsaacsTEACH, 2012) 

 Een animatie over dubbelzouten. Er is geen video over het onderwerp dubbelzouten beschikbaar. 

Met behulp van Videoscribe ( http://www.videoscribe.co ) is een animatie gemaakt waarin de 

leerlingen uitleg krijgen over wat een dubbelzout is en een tweetal voorbeelden van dubbelzouten. 

(Verlinden, 2016) 

http://www.videoscribe.co/
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Daarnaast zijn vragen opgesteld die zijn gebruikt tijdens de groepsopdracht. Deze vragen zijn met 
behulp van RTTI ingedeeld: 

 Voor de eerste les, waarin de leerlingen kennis maken met het onderwerp zijn drie vragen 

opgesteld. Twee vragen zijn afgeleid uit eindexamenopgaven (SLO, z.j.) (College voor Toetsen en 

Examens, z.j.) en hebben betrekking op het onderwerp dubbelzouten en zijn in te delen als T1 

vragen. Eén vraag is een vraag over hydraten is afkomstig uit een andere lesmethode, Chemie 

Overal (Rhijn van, Kempen van, Rus, Spillane, & Veldema, 2012, p. 133). De vraag is ingedeeld in 

twee deelvragen a en b. Deelvraag a is een T1 vraag, deelvraag b is een T2 vraag; 

 Voor de tweede les zijn twee vragen uitgezocht. De eerste vraag heeft betrekking op het onderdeel 

hydraten. Deze vraag bestaat uit deelvragen a tot en met d. Vraag tot en met c zijn in te delen als T2, 

vraag d is een I vraag. De vraag is eveneens afkomstig uit Chemie Overal (p.133).  

De tweede vraag heeft eveneens betrekking op het onderwerp hydraten en bestaat uit deelvragen a 

tot en met e. Vraag a en c zijn T1 vragen, vraag e is een T2 vraag en vraag b en d zijn in te delen als I-

vragen. De vraag is afkomstig uit de methode Chemie. (Bolt, Driessen, Rietman, Scholte, & 

Velzeboer, 2012)  

Ten aanzien van de opgaven gebruikt bij de groepsopgaven in de interventieklas is overleg gevoerd met 
een andere docent om te komen tot een objectieve indeling van de vragen op RTTI niveau. 

 

Voor de centrale toets is door de docenten van de klassen gemaakt. In de toets worden 2 vragen 

opgenomen over bijzondere zouten. Eén vraag gaat over dubbelzouten en één vraag over hydraten. Om 

na te gaan of en in hoeverre er sprake is van diep leren bij de leerling zal in deze vragen altijd één vraag 

op I niveau zijn. 

 

De gebruikte vragen voor de lessen en de toetsvragen zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 5. 

  

Figuur 2 Still uit de animatie dubbelzouten 
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4.3 Instrumenten 
 
Als instrument wordt gebruik gemaakt van twee verschillende methoden van toetsanalyse. 
 
Het eerste instrument waar gebruik van wordt gemaakt is de RTTI toetsanalyse. Leerlingen hebben 

voorafgaand aan de lessenserie en na afloop van de lessenserie een toets gemaakt met vragen die 

verschillend niveau’s bevatten. (Drost & Verra, 2013). De nulmeting bestaat uit een analyse van reeds 

gemaakte toets over een deel van hoofdstuk 3 met behulp van RTTI. Hiermee wordt de vaardigheid van 

leerlingen op productie en reproductie vraagstukken vergeleken. Deze analyse wordt uigevoerd om vast 

te stellen of en in hoeverre er spraken is van verschillen tussen beide klassen.  

Aan het einde van de testperiode is met behulp van een gelijke RTTI toets voor beide klassen met vragen 

over het onderwerp bijzondere zouten bekeken of, en op welke wijze, er verschuivingen zijn opgetreden 

in de prestaties van de leerlingen op de verschillende RTTI onderdelen. De toets vragen en antwoorden 

van leerlingen zullen door twee correctoren gewogen worden. Zo kan de bepaling van het niveau van de 

vraag in RTTI en de correcte onderdelen van het antwoord van de leerling op objectieve manier 

verlopen.  

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de SOLO taxonomie. Bij deze taxonomie worden de antwoorden 

van de leerlingen op een complexe vraag/opdracht (zowel van de placemat gemaakte opgaven, als van 

de toetsvragen) geanalyseerd om het niveau van de leerling vast te stellen (Hodges & Harvey, 2003). 

 

4.4 Analyse 
 
Om de resultaten van de toetsen verder te kunnen analyseren is gebruik gemaakt van de volgende 

werkwijze: 

1. Voor elke leerling is bepaald hoeveel punten deze leerling heeft gehaald op de T2 en I vragen in 

de toets. De maximale score van de vragen was vooraf vastgesteld door de docent; 

2. Per toets is bepaald hoeveel punten in totaal op T2 en I vragen kan worden gehaald. De 

maximale score van de vragen ; 

3. Per leerling is de score bepaald op T2 en I door het totaal aantal punten onder 1. te delen door 

het totaal aantal punten onder 2. 

 

Om de resultaten van de leerlingen behaald bij de vragen over het onderwerp van dit onderzoek, 

bijzondere zouten, in beeld te kunnen brengen is een soortelijke aanpak gehanteerd: 

1. Voor elke leerling is bepaald hoeveel punten deze leerling heeft gehaald op de vraag 2a en 4c 

(de T2/I vragen over de bijzondere zouten) in de toets over hoofdstuk 3. Ook hierbij was de 

maximale score van de vragen vooraf vastgesteld door de docent; 

2. Bepaald is hoeveel punten in totaal op deze twee vragen kan worden gehaald; 

3. Per leerling is de score bepaald op T2 en I door het totaal aantal punten onder 1. te delen door 

het totaal aantal punten onder 2. 
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De resultaten van de leerlingen bij de toetsen op RTTI niveau zijn (vooraf en achteraf) geanalyseerd met 

behulp van IBM SPSS Statistics 24. De resultaten zijn beoordeeld op significantie met p<0,05.  

 

De analyse van de toets over hoofdstuk 3a dient om na te gaan in hoeverre er sprake is van bestaande 

verschillen tussen beide klassen met betrekking tot het onderwerp zouten. Met behulp van de Shapiro 

Willks test is nagegaan of er sprake is van een normaalverdeling. Met behulp van variantieanalyse 

(ANOVA) is het verschil tussen beide klassen voor de interventie bepaald. 

 

De analyse van de toets over hoofdstuk 3 en hoofdstuk 3, vragen 2a en 4c, dient om na te gaan of er na 

de interventie sprake is van verschillen tussen beide klassen met betrekking tot het onderwerp zouten 

en het onderwerp bijzondere zouten. Met behulp van de Shapiro Willks test nagegaan of er sprake is 

van een normaalverdeling. Met behulp van variantieanalyse (ANOVA) is het verschil tussen beide 

klassen over hoofdstuk 3 (totaal) en over de vragen 2a en 4c van hoofdstuk 3 na de interventie bepaald. 

 

Bij de beoordeling van het correctiemodel blijkt dat leerlingen bij vraag 4c één punt kunnen verdienen 

door een gegeven over te nemen uit een tabel in het BINAS tabellenboek. Dit is feitelijk te beschouwen 

als een R-vraag (“zoek in BINAS tabel 45B de oplosbaarheid van natriumsulfaatdecahydraat op”). Hierop 

is de analyse van de resultaten van de interventie en de referentieklas als volgt aangepast:  

1. Voor elke leerling is bepaald hoeveel punten deze leerling heeft gehaald op de vraag 2a in de 

toets over hoofdstuk 3. Voor vraag 4c is geen punt toegekend als de leerling uitsluitend het 

gegeven uit de BINAS tabel heeft opgeschreven; 

2. Het totaal aantal te behalen punten is met één verminderd; 

3. Per leerling is de score bepaald op T2 en I door het totaal aantal punten onder 1. te delen door 

het totaal aantal punten onder 2. 

Met behulp van de Shapiro Willks test is nagegaan of er sprake is van een normaalverdeling. Vervolgens 

is met behulp van variantieanalyse (ANOVA) het verschil tussen beide klassen over de vragen 2a en 4c 

(gecorrigeerd) van hoofdstuk 3 na de interventie bepaald. 

 

De leerling antwoorden zijn per vraag van de toets over bijzondere zouten (vraag 2a en 4c) met behulp 

van de SOLO taxonomie per vraag geclassificeerd. Er is eveneens een analyse uitgevoerd op RTTI van de 

vragen 2a en 4c afzonderlijk. Deze datasets zijn niet normaal verdeeld en hiervoor is in plaat van Anova 

een analyse uitgevoerd met behulp van Kruskal Wallis. 

 

Om te komen tot een indeling op basis van de SOLO taxonomie van de leerling antwoorden per vraag 

een tabel gemaakt met daarin het type antwoord en mogelijke antwoorden. Dit is gebeurt voor de 

vragen 2a en 4c van de toets over hoofdstuk 3 als voor de opgaven gemaakt tijdens de tweede les. Bij de 

opgaven gebruikt tijdens de actieve werkvorm in de tweede les zijn opgaven die met behulp van RTTI in 

R en T1 vallen niet met behulp van SOLO geclassificeerd. Deze opgaven zijn niet geschikt om diep leren 

te meten. (Wilson Smith & Colby, 2010) De gemaakte SOLO indeling is met een tweede docent 

besproken. De leerling antwoorden zijn met behulp van deze tabellen ingedeeld. Per SOLO niveau is 

vervolgens het aantal leerlingen aangegeven dat antwoord heeft gegeven op dit niveau. De voor de 

indeling op SOLO niveau gebruikte tabellen zijn in de bijlage opgenomen.  
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De door alle leerlingen (referentie- en interventieklas) gegeven antwoorden op de vragen van proefwerk 

hoofdstuk 3 met betrekking tot bijzondere zouten (vraag 2a en 4c) zijn geanalyseerd en geclassificeerd 

met behulp van de SOLO taxonomie. 

 

De antwoorden van de leerlingen in de interventieklas op de vragen van de tweede les zijn met behulp 

van de SOLO taxonomie geanalyseerd en geclassificeerd om na te gaan in hoeverre er sprake is geweest 

van diep leren tijdens de les.  
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5 Resultaten 

 
De uitgevoerde analyse van de resultaten op basis van de RTTI over de gemaakte toetsen zonder 
correctie voor vraag 4c in de toets over geeft onderstaand resultaat waarbij de waarden in de tabel dus 
de gemiddelde score/de maximale score laten zien. 

 
 

Nadere beschouwing door middel van een ANOVA van de gevonden resultaten laat zien dat de 

gevonden verschillen statistisch niet relevant zijn (p=0,005). Er was geen statisch significant verschil 

tussen de beide klassen voorafgaande aan het onderzoek. De verschillen in resultaten van beide klassen 

na de interventie zijn eveneens statisch niet significant. 

 

De uitgevoerde analyse van de resultaten op basis van de RTTI over de vragen 2a en 4c gecorrigeerd  

geeft onderstaand resultaat. 

Tabel 3 resultaten analyse RTTI, vraag 4c gecorrigeerd 

 

De analyse door middel van een ANOVA laat zien dat ook na aanpassen van het correctiemodel voor 

vraag 4c er nog steeds geen statistisch significant verschil optreedt tussen de beide klassen.  

 

De resultaten van de RTTI analyse uitgevoerd op de afzonderlijke vragen 2a en 4c op T2 en I is in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 4 resultaten analyse RTTI aangepast  
 *vraag 4c gecorrigeerd 

Tabel 2 resultaten analyse RTTI 

Gemaakte toets 
Referentieklas (N=21) Interventieklas (N=20) 

gemiddelde SD gemiddelde  SD 

H3a 0,42 0,23 0,53 0,26 

H3 0,42 0,23 0,43 0,24 

H3 vraag 2a/4c 0,42 0,24 0,54 0,29 

Gemaakte toets 
Referentieklas (N=21) Interventieklas (N=20) 

gemiddelde SD gemiddelde  SD 

H3a 0,42 0,23 0,53 0,26 

H3 0,42 0,23 0,43 0,24 

H3 vraag 2a/4c 

gecorrigeerd 
0,39 0,30 0,49 0,30 

Gemaakte toets 
Referentieklas (N=21) Interventieklas (N=20) 

gemiddelde SD gemiddelde  SD 

H3 vraag 2a/4c 0,39 0,30 0,49 0,30 

H3 vraag 2a 0,49 0,42 0,65 0,39 

H3 vraag 4c* 0,14 0,29 0,15 0,25 
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Ook deze analyse laat zien dat er geen statistisch significant verschil optreedt tussen de beide klassen bij 

beoordeling van de afzonderlijke vragen 2a en de gecorrigeerde vraag 4c. De waarden van vraag 2a en 

de gecorrigeerde waarden van vraag 4c waren niet normaalverdeeld. Hierbij is dus een Kruskal Wallis 

test uitgevoerd in plaats van een ANOVA. 

 

De uitgevoerde analyse met behulp van de SOLO taxonomie van de leerlingresultaten bij de gemaakte 

toets over hoofdstuk 3 opgave 2a en 4c laat onderstaande resultaten zien. 

Tabel 5 SOLO niveau's leerlingen 

De behaalde denkniveau’s van de leerlingen in de referentieklas en in de interventieklas bij vraag 2a 

verschillen niet. Uit de analyse volgt dat 9 leerlingen in de referentieklas diep geleerd hebben en 8 

leerlingen in de interventieklas (SOLO niveau relationeel). Voor de overige leerlingen (12 in elke klas) 

geldt dat deze niet tot diep leren zijn gekomen (SOLO niveau  van prestructureel tot multistructureel). 

Geen enkele leerling bereikt het SOLO niveau van extended abstract. 

De behaalde denkniveau’s van de leerlingen in de referentieklas en in de interventieklas bij vraag 4c 

laten een ander beeld zien. Het aantal leerlingen dat niet verder komt dan prestructureel is groot (meer 

dan de helft, 11 in de referentieklas en bijna de helft, 8 in de interventieklas). In beide klassen komen 7 

leerlingen niet verder dan het SOLO niveau unistructureel. In de referentieklas komen twee leerlingen 

tot diep leren, bij de interventieklas zijn dit 3 leerlingen. Geen enkele leerling bereikt het SOLO niveau 

van extended abstract. 

  

SOLO niveau 
Vraag 2a Vraag 4c 

Referentieklas 
(N=21) 

Interventieklas 
(N=20) 

Referentieklas 
(N=21) 

Interventieklas 
(N=20) 

 aantal % aantal aantal aantal % aantal % 

Prestructureel 3 14 3 15 11 52 8 40 

Unistructureel 3 14 3 15 7 33 7 35 

Multistructureel 6 29 6 30 1 5 2 10 

Relationeel 9 43 8 40 2 10 3 15 

Extended abstract - - - - - - - - 
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Er is eveneens een classificatie uitgevoerd van de SOLO denkniveau’s bij het leerlingenwerk tijdens de 

tweede les met de placemat. Eén groep heeft de vragen niet ingeleverd aan het einde van de les en één 

leerling was ziek. Voor deze leerlingen is geen classificatie in de tabel ingevoerd. De resultaten van deze 

classificatie staan in de tabel 4. De SOLO classificatie van vraag 2a en 4c van de toets is ter vergelijking  

bijgevoegd. 

Tabel 6 SOLO classificatie opgaven placemat 

 * 1: prestructureel; 2: unistructureel; 3: multistructureel, 4: relationeel; 5: extended abstract. 

 

Uit deze analyse volgt dat er tijdens de les nauwelijks sprake is geweest van diep leren: één leerling 

heeft bij 2 van de 7 opgaven diep geleerd, 3 leerlingen hebben bij 1 van de 7 opgaven diep geleerd. 

 

  

Leerling/ 
groep 

SOLO niveau* 

vraag  
1a 

vraag  
1b 

vraag  
1c 

vraag  
1d 

vraag  
2b 

vraag  
2c 

vraag  
2e 

vraag 
2a toets 

vraag 
4c toets 

I.2/1 3 1 3 3 3 1 3 4 3 

I.8/1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 

I.7/1 3 1 2 3 1 1 1 4 2 

I.3/1 - - - - - - - 4 2 

I.5/2 3 4 2 2 3 1 2 2 4 

I.12/2 4 4 2 2 3 1 2 3 2 

I.14/2 4 2 2 2 3 1 2 3 2 

I.9/2 4 3 2 2 3 1 2 4 3 

I.1/3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 

I.15/3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 

I.19/3 1 1 3 2 2 3 3 4 1 

I.17/3 1 2 3 2 2 1 1 4 2 

I.11/4 3 3 2 1 3 3 3 2 1 

I.6/4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 

I.20/4 3 3 2 3 1 3 3 4 1 

I.4/4 1 3 2 3 1 3 3 1 1 

I.10/5 - - - - - - - 4 1 

I.13/5 - - - - - - - 2 1 

I.16/5 - - - - - - - 3 1 

I.18/5 - - - - - - - 1 1 
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6 Conclusie en discussie 

De eerste deelvraag van dit onderzoek, welke activerende lesvormen sluiten aan bij het lesonderwerp. 

Zoals al aangegeven in het theoretische deel van het onderzoek is samenwerkend leren een effectieve 

manier om diep leren te bevorderen. Van de diverse werkvormen die hiervoor bestaan is gekozen voor 

de placemat.  

 
Ten aanzien van de tweede deelvraag van dit onderzoek, wat is de leeropbrengst, vastgesteld met 

toetsanalyses, kan het volgende worden gesteld. Uit de uitgevoerde toetsanalyse blijkt dat er geen 

verschil in leeropbrengst is tussen de leerlingen in de referentieklas en de leerlingen in de 

interventieklas.  

 

Dit leidt tot de volgende conclusie ten aanzien van de hoofdvraag van dit onderzoek: Welke verschillen 

in diep leren kunnen worden vastgesteld tussen 4 VWO leerlingen die een reguliere les volgen en 

leerlingen die een les volgen met activerende werkvormen? 

Bij dit onderzoek zijn geen verschillen vastgesteld in diep leren tussen de leerlingen die de reguliere les 

hebben gevolgd en de leerlingen die les hebben gekregen met een activerende werkvorm. Dit is in 

overeenstemming met wat Barak et al (2007) in hun onderzoek aangeven. Om te komen tot een 

verbetering van kritisch denken van leerlingen (een vorm van diep leren) moet consequent en 

structureel gebruik gemaakt worden van methoden die diep leren bevorderen.  

6.1 Discussie 
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een actieve werkvorm. Hierbij is gekozen voor de placemat. Bij 

de placemat is het de bedoeling dat leerlingen de opgaven eerst zelfstandig maken. De leerlingen 

werken al in de samenstelling van de groep en zitten al in groepen bij elkaar maar mogen niet met 

elkaar overleggen. Daarna volgt de fase waarin de leerlingen met elkaar overleggen en uiteindelijk tot 

één antwoord voor de hele groep komen. Bij nadere beschouwing van de gegeven antwoorden blijkt 

echter dat leerlingen tijdens de fase van zelfstandig werken niet altijd zelfstandig werken maar soms 

afkijken bij de buurman/buurvrouw. Als voorbeeld bekijken we groep 4. Deze bestaat uit leerling I.11, 

I.6, I.20 en I.4. Leerling I.6 is niet een excellente leerling maar haalt redelijk goede resultaten voor de 

toetsen over het hoofdstuk zouten. Leerling I.20 is een zwakke leerling. De beide leerlingen zijn 

vergeleken voor de behaalde resultaten op T2 en I voor de toetsen (conform methode bij analyse) en de 

behaalde SOLO classificatie voor toets 3, vraag 2a en 4c. Zie voor de  vergelijking tabel 7. 

 

 H3a H3 H3 2a/4c SOLO vraag 2a SOLO vraag 4c 

I.6 0,69 0,53 0,67 relationeel unistructureel 

I.20 0,13 0 0 Unistructureel prestructureel 

Tabel 7 vergelijking leerling I.6 en I.20 toetsen 

Echter als de resultaten van de gemaakte groepsopdrachten van leerling I.6 en leerling I.20 naast elkaar 

gezet worden blijkt dat er bij een aantal vragen (1b, 1c, 1d, 2c en 2d) sprake is van een gelijke score voor 

beide leerlingen. 
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leerling 
SOLO niveau 

vraag  
1a 

vraag  
1b 

vraag  
1c 

vraag  
1d 

vraag  
2b 

vraag  
2c 

vraag  
2e 

I.6 2 3 2 3 4 3 3 

I.20 3 3 2 3 1 3 3 

Tabel 8 SOLO classificatie opgaven placemat leerling I.6 en I.20  
* 1=prestructureel, 2=unistructureel, 3=multistructureel, 4=relationeel 

 

Bij vergelijking van de antwoorden op deze vragen blijken deze vaak letterlijk hetzelfde te zijn, soms 

inclusief de taalfout. Als voorbeeld: leerling I.6 geeft als antwoord op vraag 2e: “ja het is een zout die 

opgelost is”. Leerling I.20 geeft exact hetzelfde antwoord. Deze antwoorden zijn van elkaar 

overgeschreven. 

Doordat leerlingen tijdens het zelfstandig werken blijkbaar bij elkaar afkijken is het niet goed mogelijk 

een beeld te vormen van het diep leren van de leerlingen tijdens het maken van de groepsopdrachten. 

 

Kijkend naar de resultaten van de uitgevoerde RTTI analyse zijn een aantal opvallende verschillen te zien 

tussen de resultaten van beide klassen, alhoewel deze niet statistisch relevant zijn. De referentieklas 

scoort bij alle toetsen over hoofdstuk 3 (toets hoofdstuk 3a en hoofdstuk 3 totaal en over de vragen 2a 

en 4c) op de punten behaalt op T2 en I vragen binnen dit onderwerp altijd gelijk, 0,42. De interventieklas 

wisselt sterk in de behaalde resultaten, 0,53 voor toets hoofdstuk 3a, 0,43 over toets hoofdstuk 3 en 

0,54 voor de vragen 2a en 4c van toets hoofdstuk 3. Dit laatste betekent dus ook dat de leerlingen in de 

interventieklas de overige T2 en I vragen slechter maken dan de referentieklas. Er zijn een aantal 

mogelijke verklaring die hieraan ten grondslag kunnen liggen: 

 De klassen hebben verschillende docenten, dit kan leiden tot het leggen van verschillende accenten 

binnen de les die invloed hebben op het leergedrag van de leerlingen. Ook het simpele feit dat bij de 

interventieklas het onderwerp zouten op een andere manier is behandel dan de rest van het 

hoofdstuk kan er toe geleid hebben dat de leerlingen in de interventieklas meer aandacht hebben 

besteed aan deze paragraaf bij het leren voor het proefwerk waardoor de leerlingen in de 

interventieklas beter gescoord hebben op de T2 en I vragen over het onderwerp bijzondere zouten.  

 Daarnaast is er een verschil in de mate waarin leerlingen moeten rekenen bij beide toetsen. De 

eerste toets over hoofdstuk 3a bevat geen rekenwerk, de toets over het totale hoofdstuk bevat vier 

rekenvragen, waarvan één rekenvraag op T1 niveau, twee rekenvragen op T2 niveau en één 

rekenvraag op I niveau. De laatste vraag heeft betrekking op het onderwerp behandeld tijdens dit 

onderzoek, bijzondere zouten. Het rekenen betreft het rekenen met het begrip mol. Leerlingen 

kunnen moeite hebben met het concept van de mol. Dit blijkt uit een groot aantal studies hiernaar 

(Cervellati, Montuschi, Perrigini, Grimellini-Tomassi, & Balandi, 1982; Furio, Azcona, & Guisasola, 

2002). In deze studie is verder niet onderzocht in hoeverre leerlingen moeite hebben met het begrip 

mol. Hierdoor is niet duidelijk in hoeverre dit invloed heeft gehad op de resultaten van dit 

onderzoek. 
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De gebruikte analysemethoden, RTTI en SOLO verschillen wezenlijk meer dan op het eerste gezicht lijkt. 

De SOLO taxonomie beoordeeld het antwoord van de leerling en kijkt naar wat de leerling heeft gedaan 

en gedacht bij het beantwoorden van de opgave. De taxonomie beoordeeld hiermee het gevolgde 

denkproces van een leerling. De RTTI taxonomie is weliswaar gebaseerd op de taxonomie van Bloom 

maar is met name sterk praktijkgericht. Om het niveau en de ontwikkeling te kunnen vaststellen en 

volgen spelen toetsen in deze taxonomie een centrale rol. Bij toetsen worden vragen ingedeeld op RTTI. 

Bij het nakijken en beoordelen van open vragen wordt geadviseerd  gebruik te maken van een 

bijbehorend correctievoorschrift (Drost & Verra, 2013, p. 37). Bij correctiemodellen voor rekenopgaven 

blijkt dat leerlingen vaak punten kunnen verdienen op een I-vraag zonder dat er sprake is van echt 

begrip. Als voorbeeld kan worden aangehaald vraag 4c van de toets over hoofdstuk 3 in dit onderzoek. 

Kijkend naar het VWO eindexamen Scheikunde 1e tijdvak 2016, dan blijkt uit het correctiemodel van 

opgave 16 eveneens dat leerlingen 3 punten kunnen verdienen door lukraak te rekenen zonder enig 

inzicht in het uiteindelijk te geven antwoord. Het beoordelen van zo’n lukraak gegeven antwoord met 

behulp van de SOLO taxonomie leidt tot een lagere categorie (unistructureel) dan de beoordeling op 

RTTI. 

Om de mate van diep leren te meten is de SOLO taxonomie veel beter geschikt dan de RTTI taxonomie. 

Een nadeel van de SOLO taxonomie is dat de werklast aanzienlijk groter is. Alle beoordelingen dienen 

door twee docenten te worden bekeken en het is niet mogelijk om punten toe te kennen op basis van 

de SOLO taxonomy. Gezien het feit dat bij de beoordeling van de leerling op het einde van het 

voortgezet onderwijs een systematiek van beoordelen wordt gehanteerd die aansluit bij de RTTI-

taxonomie is en de betere praktische toepasbaarheid, is het gebruik van RTTI in de dagelijkse 

schoolpraktijk te verklaren. 

 

Naast dat de leerlingen in de interventieklas de stof hebben aangeboden gekregen via een actieve 

lesvorm is er ook sprake van flip your classroom. Mogelijke verschillen in resultaten zouden ook het 

gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze flip. In dit onderzoek zijn geen verbeteringen gemeten van 

de prestaties van de interventieklas. Dit is in lijn met het onderzoek van Jongmans (2015).  

6.2 Tekortkomingen 
 
In terugblik op het onderzoek zijn er een aantal tekortkomingen te benoemen die wellicht invloed 

hebben gehad op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Zoals in de discussie al is aangegeven kijken leerlingen bij elkaar af als ze bezig zijn met groepswerk. 

Hierdoor is het niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van diep leren van de leerlingen tijdens de 

les. Dit afkijken kan worden voorkomen door de leerlingen bij het individueel werken in 

proefwerkopstelling (elke leerlingen aan een aparte tafel) te plaatsen en pas bij het daadwerkelijk 

groepswerk in groepen neer te zetten.  

 

De interventieklas bestaat uit 20 leerlingen die ten behoeve van dit onderzoek in vijf groepen van 4 

leerlingen hebben gewerkt. Tijdens de tweede les in de interventieklas heeft één groep leerlingen niet 

goed meegewerkt in de les en geen vragen ingeleverd. Hierdoor zijn de resultaten van deze groep in de 
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toetsing van de SOLO niveaus van de placemat niet meegenomen. Onduidelijk is ook of en welk effect 

dit uiteindelijk heeft gehad op het resultaat dat deze leerlingen hebben behaald bij de toets over 

hoofdstuk 3. 

 

In aansluiting hierop kan een kanttekening worden geplaatst bij het classificeren van de leerling 

antwoorden met behulp van de SOLO taxonomie bij dit onderzoek. Sommige antwoorden van leerlingen 

laten enige ruimte voor verschillende interpretatie. Dit kan worden ondervangen door de classificatie 

door twee docenten, onafhankelijk van elkaar te laten uitvoeren. Ik heb dit onderzoek uiteindelijk 

noodgedwongen alleen moeten uitvoeren waardoor een tweede docent om te classificeren ontbrak. Dit 

is een niet wenselijke situatie waarvan het effect op de uitkomsten van dit onderzoek niet is aan te 

geven.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee relatief kleine klassen (21 en 20 leerlingen). Het onderzoek had 

betrekking op één relatief smal onderwerp binnen de Scheikunde, bijzondere zouten. Binnen het vak 

Scheikunde is een grote groep leerlingen die een sterk wisselend beeld laten zien ten aanzien van de 

resultaten die ze behalen bij het vak Scheikunde: Ze hebben onderwerpen waarmee ze grote affiniteit 

hebben, hierbij scoren ze goed en ze hebben onderwerpen waar ze weinig affiniteit mee hebben. Hier 

scoren ze slecht. Slechts een kleine groep leerlingen scoort altijd goed, slechts een kleine groep scoort 

altijd slecht. Dit pleit voor onderzoek over een grotere populatie en wellicht ook meerdere onderwerpen 

binnen de Scheikunde. 

 

Voor dit onderzoek zijn een aantal vragen ontwikkeld om aan de leerlingen voor te leggen tijdens de 

lessen. Daarnaast zijn in het proefwerk vragen met betrekking tot het onderwerp zouten opgenomen. 

Deze vragen zijn ingedeeld met behulp van de RTTI systematiek. Beter was geweest om de vragen op te 

stellen vanuit de SOLO taxonomie, dat wil zeggen dat een vraag de ruimte geeft om meerdere 

denkniveaus te gebruiken. Dat wil zeggen dat op de vraag meerdere antwoorden kunnen worden 

gegeven, de leerling zoekt zich als het ware zijn eigen niveau in de vraag en geeft antwoord op zijn 

niveau.  

 

6.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Om na te gaan of het gebruik van actieve werkvormen binnen de Scheikunde een positief effect heeft op 

het diep leren van leerlingen zou het onderzoek herhaald kunnen worden waarbij een groep leerlingen 

gedurende een langere periode door middel van verschillend actieve werkvormen les krijgt. 
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BIJLAGEN 
1. Lesmateriaal actieve werkvorm 

 Opgaven les 1 

 Exit card  

 Opgaven les 2 

 Video dubbelzouten (volgt bij hardcopy) 

 

2. Placemats 

 

3. Antwoorden leerlingen les 1 

 

4. Antwoorden leerlingen les 2 

 

5. Toetsen en correctiemodel 

 Toets H3a 

 Toets H3a correctiemodel 

 Toets H3  

 Toets H3 correctiemodel 

 

6. Toetsresultaten H3 

 Referentieklas 

 Interventieklas 

 

7. RTTI score per leerling 

 

8. SPSS analyse RTTI score 

 RTTI hoofdstuk 3a, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 3 vraag 2a en 4c 

RTTI hoofdstuk 3a, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 3 vraag 2a en 4c gecorrigeerd 

RTTI hoofdstuk 3 vraag 2a en 4c gecorrigeerd apart geanalyseerd 

 

9. SOLO classificatie 

Placemat 

Toets hoofdstuk 3 

 

10. SOLO analyse antwoorden leerlingen gedetailleerd 

 


