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Samenvatting

In dit onderzoek is bestudeerd of verschillende leeractiviteiten een correlatie hebben met de score van
leerlingen op toetsvragen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het niveau van vragen volgens het
RTTI model. Hierbij zijn een aantal correlaties gevonden. Van de leeractiviteiten die te maken hebben met
diep leren toont de leeractiviteit concreet verwerken een sterke positieve correlatie met de behaalde scores
op de toets. Bij de leeractiviteiten die onder oppervlakkig leren vallen is voornamelijk een correlatie te vinden
tussen memoriseren en herhalen en de behaalde scores op de toets. Deze correlatie is negatief met T2/I
vragen, maar positief met R/T1 vragen. Verder is het effect van de interesse van leerlingen in de scheikundige
context onderzocht. Hierbij is een gevonden dat de interesse in de context een negatieve correlatie heeft
met oppervlakkig leren en dat de interesse in de context van toetsvragen een positieve correlatie vertoont
met de score op T2/I vragen.
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Inleiding
Op de middelbare school worden leerlingen voorbereid voor het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.
Docenten hebben slechts een paar jaar om de ‘slimmere’ leerlingen te vinden die potentie hebben om verder
te gaan in de scheikunde. De toekomstige chemici kunnen later voor moeilijke problemen staan, waarbij ze
niet alleen complexe oplossingen moeten verzinnen, maar ook een vuurtje in zich moeten hebben om de
werking achter alles te ontdekken. Dit zijn twee aspecten van het leven van een chemicus. Aanleg voor deze
aspecten kan bij leerlingen worden ontdekt op de middelbare school door het kijken naar het diep leren van
deze leerlingen. Deze leerlingen zullen intrinsiek gemotiveerd zijn voor het vak scheikunde en goed scoren
op complexere vraagstukken die bij toetsen gevraagd worden.

Het begrip diep leren wordt in de onderwijskunde op meerdere manieren geoperationaliseerd; het geeft een
niveau van toetsvragen aan, waarbij een hoger denkniveau vereist wordt, en het bestaat uit hogere
cognitieve leeractiviteiten, waarbij de leerlingen voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn en de materie goed
in context kunnen plaatsen.

Echter intrinsieke motivatie en hoger orde denkactiviteiten hoeven niet gerelateerd te zijn. Zo kunnen er
leerlingen zijn die het vak scheikunde ontzettend interessant vinden, maar moeite hebben met het
beantwoorden van vragen die een hoger denkniveau vereisen. Deze vragen zijn vaak ingewikkelde
wiskundige vragen met een scheikundige context. Leerlingen die zwakker zijn in wiskunde zullen lager scoren
op deze vragen, waardoor ze relatief laag scoren qua diep leren. Hoewel voor bijvoorbeeld de chemische
technologie veel wiskunde vereist is, is dit minder noodzakelijk voor biochemie. Leerlingen met een
potentiële toekomst in de biochemie kunnen hierdoor gemist worden.

Daarnaast zullen er leerlingen zijn die slim genoeg zijn om de moeilijkere vragen goed te beantwoorden,
maar niet de intrinsieke motivatie hebben voor het schoolvak scheikunde. Het schoolvak is echter geen
goede representatie van het vak chemie als beroep. Op school leren leerlingen veel over bepaalde typen
reacties (redox- en zuur-base reacties en het neerslaan van zouten), maar veel minder over onderwerpen
die dichter staan bij chemische beroepen. Twee voorbeelden hiervan zijn de chemische technologie en de
biochemie. Chemische technologie focust zich op de scheikunde in grote fabrieken. Het bekijkt wat er
allemaal komt kijken als je tonnen van een product per dag wilt produceren. Vaak werken deze mensen met
een veiligheidshelm op, omdat ze op een fabriekssite rondlopen. Ze zullen nauwelijks op een laboratorium
staan, terwijl scheikunde op een middelbare school voornamelijk bezig is met proefjes op kleine schaal in
een laboratoriumachtige setting.

Deze scheikundige proefjes zullen daarnaast ook weinig overeenkomsten hebben met de biologische
aspecten van de scheikunde. Bij biochemie wordt op een moleculair niveau gekeken naar biologische
processen. Omdat het tussen biologie en scheikunde inzit, wordt er vaak weinig aandacht aan gegeven op
de middelbare school. Leerlingen zullen hierdoor geen goed beeld krijgen van de biochemie en kunnen qua
motivatie tegengehouden worden door het wiskundigere schoolvak scheikunde.



4

In beide gevallen gaat het echter wel om chemische beroepen waarin een toekomst ligt voor sommige
leerlingen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om deze potentiële chemici in de klas te ontdekken, waarbij
gekeken wordt naar het diep leren van de leerlingen. Diep leren is immers een gunstige eigenschap voor
leerlingen in het hoger onderwijs (Rollnick, Davidowitz, Keane, Bapoo, & Magadla, 2008). Het diep leren van
leerlingen wordt onderzocht qua toetsresultaten en met behulp van een vragenlijst, waarbij gekeken wordt
naar cognitieve leeractiviteiten van leerlingen.

De nadruk van dit onderzoek ligt in eerste instantie op de vergelijking tussen diep leren als combinatie van
hogere cognitieve leeractiviteiten en de score op een toets op vragen die een hoger denkniveau vereisen.
Als leerlingen op beide vlakken sterk diep leren vertonen, dan vertonen ze overduidelijk potentie om verder
te gaan in de chemie. Leerlingen moeten dan wel interesse hebben in de chemie en op de middelbare school
worden niet alle aspecten van chemie behandeld.

Om leerlingen kennis te laten maken met andere aspecten van de chemie dan in de les worden behandeld,
wordt een proefwerk gemaakt met vragen die leerlingen een aantal van deze aspecten laten zien. Het
proefwerk zal bestaan uit drie opgaven, elk met een andere scheikundige context die niet in de les wordt
behandeld, om leerlingen op deze manier met deze context kennis te laten maken. Naderhand wordt aan
deze leerlingen een vragenlijst gegeven om te kijken wat ze van de context vonden. Ten slotte zal er worden
gekeken hoe de mate van interesse van de leerlingen in de context van de vragen overeenkomt met de
behaalde score op deze vragen en met de mate van diep leren bij de leerlingen. Hierdoor kunnen aspecten
aan het licht komen die een invloed hebben op de interesse van de leerling in de chemie en deze aspecten
zouden gebruikt kunnen worden om potentiele chemici te ontdekken.
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Theoretisch kader
In dit onderzoek wordt het diep leren van leerlingen voor het vak scheikunde op twee manieren bekeken:
diep leren als leeractiviteit en diep leren qua toets resultaten. In beide gevallen is er sprake van hogere
complexiteit. Diep leren bestaat uit hogere cognitieve leeractiviteiten en wordt geassocieerd met de
intrinsieke motivatie en de vakinhoudelijke interesses van leerlingen (Chin & Brown, 2000). Leerlingen die
diep leren focussen zich op het daadwerkelijk begrijpen van wat hun verteld wordt of van wat ze leren. Ze
zoeken relaties tussen een nieuw onderwerp met andere onderwerpen van een vak, maar proberen ook
relaties te leggen met wat ze eerder hebben geleerd en wat ze in hun omgeving ervaren. Voor mij is de mate
van diep leren als leeractiviteit een indicatie van de interesses van een leerling. Een leerling die een hoge
mate van diep leren bij scheikunde vertoont zal willen weten hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. Het
zou een leerling kunnen zijn die zich soms afvraagt waarom iets werkt zoals het werkt; bijvoorbeeld hoe het
menselijk oog scheikundig werkt.

Diep leren kan ook gevonden worden in het al dan niet goed beantwoorden van toetsvragen die een hoger
denkniveau vereisen. Krathwohl (2002) reviseerde de taxonomie van Bloom en herschreef de zes
verschillende orde van denkniveaus naar: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en
creëren. Toetsvragen waarbij leerlingen moeten analyseren, evalueren of creëren worden gezien als vragen
die een hoger denkniveau vereisen. Leerlingen die hoog scoren op deze vragen vertonen signalen van diep
leren. Ze moeten de leerstof niet alleen onthouden, maar ook daadwerkelijk begrijpen. Een leerling die
begrijpt hoe alles van de leerstof in elkaar zit zal beter scoren op dit type vragen dan een leerling die alles
enkel uit zijn hoofd leert om vervolgens hetzelfde tijdens een toets op te kunnen schrijven.

Een commerciële variant van deze taxonomie is het RTTI model. Hierbij worden vragen gecategoriseerd in
reproductievragen, toepassingsvragen in een bekende situatie, toepassingsvragen in een nieuwe situatie en
inzichtvragen. Hierbij worden vragen in de laatste twee categorieën gezien als vragen waarbij een hoger
denkniveau vereist is. Leerlingen die goed scoren op deze vragen vertonen daardoor diep leergedrag. Een
voordeel van het gebruik van deze taxonomie in dit onderzoek is dat het op middelbare scholen veel gebruikt
wordt. Een nadeel van het gebruik van deze taxonomie is dat het een commerciële taxonomie en niet een
wetenschappelijk gepubliceerde taxonomie is.

In een eerder onderzoek (Trigwell & Prosser, 1991) werd naar het verband gekeken tussen verschillende
leeractiviteiten en de kwaliteit van de gegeven antwoorden op een door de onderzoekers gestelde vraag.
Deze antwoorden werden gerangschikt volgens de ‘Structure of the Observed Learning Outcome’ (SOLO)
taxonomie (Biggs & Collis, 1982). Er werd echter niet gekeken naar verschillende niveaus in de vragen,
aangezien aan elke leerling werd immers dezelfde vraag gesteld. De gevonden verbanden zijn voor dit
onderzoek minder relevant, omdat in dit onderzoek het verband wordt gezocht tussen de verschillende
leeractiviteiten en het niveau van vragen die leerlingen correct beantwoorden. Er wordt niet gekeken naar
het diep leren in de antwoorden van de leerlingen en daarom wordt in dit onderzoek geen SOLO gebruikt.
Daarnaast is dit onderzoek gedaan met eerstejaars verpleging studenten. Een soortgelijk onderzoek, waarbij
ook SOLO gebruikt werd, is gedaan met studenten op een technische universiteit (Boulton-Lewis, 1994),
maar nog niet met leerlingen op een middelbare school.
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Het laatste onderdeel van dit onderzoek bestaat uit aanbieden van context aan leerlingen aan de hand van
vragen bij een proefwerk. Hiervoor wordt een toets ontworpen die drie verschillende contexten bevat,
waarbij bij elk van deze contexten enkele vragen gesteld worden die betrekking hebben tot de in de
hoofdstukken behandelde stof. Deze contexten hebben betrekking op andere chemische aspecten dan dat
in het boek geleerd is en kunnen leerlingen activeren omdat de context zich dichter bij hun interesse bevindt.
Daarnaast is de context concreter, omdat de context meer overeenkomt met de beroepspraktijk. Deze drie
contexten zijn organische chemie, biochemie en industriële chemie. Van deze contexten is biochemie een
vakoverstijgende context en zullen leerlingen het biologische aspect herkennen.
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Onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Wat is het verband tussen diep leren qua leeractiviteit en diep leren qua toets resultaten bij leerlingen van
VWO 5?

Deelvragen
• Wat voor leeractiviteiten zijn voornamelijk aanwezig bij leerlingen van VWO 5?
• Hoe scoren leerlingen op verschillende soorten vragen bij toetsen volgens het RTTI model?
• Wat is het verband tussen verschillende leeractiviteiten bij leerlingen en de behaalde scores van

toetsen?
• Wat is het verband tussen verschillende leeractiviteiten bij leerlingen en scores op verschillende type

vragen bij toetsen volgens het RTTI model?
• Hoe relateert de interesse van leerlingen in de context met hun score op de toetsvragen?
• Hoe relateert de interesse van leerlingen in de context gebruikt op het proefwerk met hun

leeractiviteiten?
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Methode
De leerlingen die in dit onderzoek zijn bestudeerd zijn 26 VWO-leerlingen in de 5e klas van het Beatrix College
te Tilburg. Voor dit onderzoek wordt er gekeken naar het vak scheikunde en zullen de toets en enquêtes ook
bij dit vak afgenomen worden.

Voor dit onderzoek is een toets gemaakt (zie bijlage I) en deze is in juli 2016 afgenomen. Deze toets ging over
drie hoofdstukken uit de lesmethode NOVA: ruimtelijke bouw van moleculen, organische chemie en
reactiemechanismen. Leerlingen hadden 100 minuten voor de toets en enkel resultaten van deze toets zijn
voor dit onderzoek gebruikt. De moeilijkheid van elke vraag van deze toetsen wordt gerangschikt volgens
het RTTI model (zie bijlage II). Hierdoor kan voor elke leerling de score bepaald worden bij vragen van
verschillende denkniveaus.

Daarnaast wordt er naar diep leren qua leeractiviteiten van de leerlingen gekeken. Dit wordt gedaan met
behulp van een enquête, gebaseerd op de vragenlijst leeractiviteiten van Vermunt (Picarelli, Slaats, Bouhuijs,
& Vermunt, 2006). Met deze enquête wordt gekeken in welke mate leerlingen zowel oppervlakkig leren, als
concreet verwerken, als diep leren. Leerlingen krijgen 38 stellingen voorgeschoteld over hoe ze leren en de
leerlingen beoordelen elke stelling met een cijfer tussen 1 (nooit) tot 5 (altijd). Vervolgens wordt er gekeken
naar de gemiddelde score van leerlingen op vragen die betrekking hebben op diep leren om een score te
geven aan de mate van diep leren van leerlingen.

Op deze manier worden twee verschillende aspecten van diep leren onderzocht. Er wordt gekeken naar de
scores op toets vragen van verschillende denkniveaus en er wordt gekeken naar de leeractiviteiten. Bij dit
onderzoek wordt een eventueel verband bestudeerd tussen deze twee aspecten van diep leren. Voor elke
leerling wordt daarom de score op toetsen gekoppeld aan de score uit de enquête door ze tegen elkaar uit
te zetten. Uit deze diagrammen kunnen vervolgens correlaties afgeleid worden. Omdat één leerling de
enquête niet heeft ingevuld wordt deze vergelijking meer voor 25 van de 26 leerlingen gemaakt.

Verder wordt aan leerlingen na de toets in de vorm van een korte enquête gevraagd wat ze van de context
vinden. Er wordt met twee stellingen gevraagd naar de interesse in de context en er wordt gevraagd of
leerlingen eventueel zouden willen werken in de context, waarbij leerlingen met een cijfer, op een schaal
van 1 (zeer oneens) tot 5 (zeer eens), aan kunnen aangeven wat ze van de stelling vinden. Deze score wordt
gemiddeld, waardoor er bekeken kan worden of de mate van interesse van de leerling in de context een
correlatie heeft met de score op de desbetreffende vragen. Slechts 22 van de 26 leerlingen hebben deze
enquête ingevuld, waardoor voor 4 leerlingen deze vergelijking niet gemaakt kan worden.

Voor verschillende onderdelen van de enquête is gebruik gemaakt van Cronbach’s alfa om de validiteit de
toetsen. In tabel 1 staat een overzicht van de onderzochte leeractiviteiten, de vragen van de enquête die bij
deze leeractiviteiten horen en de Cronbach’s alfa. Enkel bij analyseren is deze Cronbach’s alfa te laag. Hoewel
deze te verhogen is door enkele vragen weg te laten, is het niet mogelijk om de Cronbach’s alfa boven 0,60
te krijgen. Dit komt mogelijk door een gebrek aan samenhang tussen de vragen (Tavakol & Dennick, 2011),
waardoor er in dit onderzoek geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de leestijl analyseren.
Als er gekeken wordt naar de Cronbach’s alfa van diep leren (een combinatie van relateren en structureren,
kritisch verwerken en concreet verwerken) en oppervlakkig leren (een combinatie van memoriseren en
herhalen, analyseren en externe sturing) dan zijn deze wel voldoende: respectievelijk 0,90 en 0,86.
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Tabel 1: Overzicht van de onderzochte leeractiviteiten, de vragen van de enquête die bij de leeractiviten horen en de Cronbach's alfa.

Vragen Cronbach’s alfa
Relateren en structureren 4, 7, 9, 20 0,79

Kritisch verwerken 24, 30, 33, 35 0.73
Concreet verwerken 3, 10, 17, 37 0,73

Memoriseren en herhalen 2, 5, 21, 28, 31 0,88
Analyseren 1, 13, 14, 18, 19, 25, 38 0,28

Externe sturing 8, 27, 34 0,67
Zelfsturing 12, 16, 23, 26, 32 0,66
Ongericht 6, 11, 15, 22 0,82
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Resultaten
Om een verband te kunnen leggen tussen verschillende leeractiviteiten en behaalde toetsresultaten zal er
eerst gekeken worden naar hoe leerlingen op verschillende leeractiviteiten scoren. Vervolgens wordt
bekeken hoe leerlingen op de toets hebben gescoord, waarna de resultaten van beide naast elkaar kunnen
worden gelegd.

Leeractiviteiten bij leerlingen in VWO 5
In de klas is een vragenlijst afgenomen, waarbij 25 van de 26 leerlingen bij 38 stellingen op een schaal van 1
(zelden of nooit) tot 5 (vrijwel altijd) moeten aangeven in welke mate de stelling voor hun geldt. Elke vraag
hoort bij een van de leeractiviteiten en voor elke leeractiviteit is de gemiddelde score op de bijbehorende
stellingen genomen. Zo krijgt een leerling voor elke leeractiviteit een bepaalde score die aangeeft in welke
mate ze volgens bepaalde leeractiviteiten leren. De scores op de leeractiviteiten relateren en structureren,
kritisch verwerken en concreet verwerken zijn vervolgens gemiddeld om tot een score voor diep leren te
komen en de scores op de leeractiviteiten memoriseren en herhalen, analyseren en externe sturing zijn
gemiddeld om tot een score voor oppervlakkig leren te komen. De behaalde scores op verschillende
leeractiviteiten zijn in figuur 1 gevisualiseerd als een serie boxplots.

Figuur 1: Boxplots van behaalde scores op verschillende leeractiviteiten met van links naar rechts relateren en structureren, kritisch
verwerken, concreet verwerken, diep leren (het gemiddelde van de voorgaande drie leeractiviteiten), memoriseren en herhalen,
analyseren, externe sturing, oppervlakkig leren (het gemiddelde van de voorgaande drie leeractiviteiten), zelfsturing en ongericht.
Kruisjes in de boxplots geven het gemiddelde aan en de punten buiten de boxplot bij analyseren en oppervlakkig leren zijn uitschieters.
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Op alle activiteiten die te maken hebben met diep leren wordt lager gescoord dan op de activiteiten die te
maken hebben met oppervlakkig leren. Bij diep leren scoren leerlingen op relateren en structureren
ongeveer even hoog als oppervlakkige leeractiviteiten met gemiddelde van 2,7 en een mediaan van 3,0. Op
kritisch verwerken (gemiddeld en mediaan 2,3) en concreet verwerken (gemiddeld 1,9 en mediaan 1,8)
wordt beduidend lager gescoord, waardoor leerlingen gemiddeld voor diep leren een 2,3 scoren.

Voor oppervlakkige leeractiviteiten wordt hoger en gelijkmatiger gescoord. De mediaan bij zowel
memoriseren en herhalen en als externe sturing ligt op 3,0, waarbij leerlingen voor externe sturing
gemiddeld net iets hoger scoren dan bij memoriseren en herhalen (3,1 om 2,9). Bij analyseren scoren
leerlingen gemiddeld 3,2 met een mediaan van 3,3, wat resulteert in een gemiddelde score voor
oppervlakkige leeractiviteiten van 3,1 met een mediaan van 3,0.

Verder is er een verschil in de manier van sturing waarneembaar. Leerlingen scoren aanzienlijk lager voor
zelfsturing (gemiddeld en mediaan 2,3) dan voor ongericht (gemiddeld 3,2 en mediaan 3,3).

Toetsscore van de leerlingen
In de methode is beschreven hoe de vragen van de toets zijn onderverdeeld in R, T1, T2 en I vragen. Omdat
er slechts 1 R en 1 I onderdeel in de toets aanwezig was wordt er onderscheid gemaakt tussen vragen met
een lager orde denkniveau (R/T1) en vragen met een hogere orde denkniveau (T2/I). In figuur 2 is een
overzicht van de behaalde scores van leerlingen op verschillende orde denkniveaus en van de totaalscore
weergeven, waarbij de score een percentage is van de maximaal haalbare score op de betreffende vragen.

De scores zijn als percentage weergeven omdat de toets met een versoepelde norm ( ∗ 8 + 2) is
beoordeeld wegens de gemiddelde score van 46% en een mediaan van 48%. Leerlingen konden 42 punten
halen op R/T1 vragen en gemiddeld hebben leerlingen hiervan 49% van de punten behaald, waarbij de
mediaan ook 49% is. De T2/I vragen zijn minder goed gemaakt. Van de te behalen 15 punten hebben
leerlingen gemiddeld slechts 36% van de punten behaald (de mediaan is 35%).

Figuur 2: Boxplot van de behaalde score op R/T1 vragen (links), T2/I vragen (midden) en de algehele toets (rechts).
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Vergelijking van verschillende leeractiviteiten met de toetsresultaten
Bij het vergelijken van de leeractiviteiten van de leerlingen met de behaalde score op de toets worden er
drie leerlingen buiten beschouwing gelaten. Leerling 10 heeft de toets gemaakt, maar wist al van tevoren
dat hij het jaar zou gaan doubleren. Hij verklaarde achteraf dat hij om deze rede niet heeft geleerd voor de
toets, wat zijn cijfer negatief beïnvloedde. Dit zou dan ook een sterke invloed hebben als zijn leeractiviteiten
naast zijn behaalde scores gelegd worden. Leerling 16 is een leerling die hoog scoorde op de toets (94% op
R/T1 vragen, 47% op T2/I vragen en 82% in totaal), hoog scoorde op oppervlakkige leeractiviteiten
(gemiddeld 4,1) en laag scoorde op diep leren activiteiten (gemiddeld 1,4). Leerling 20 is vrijwel tegengesteld
aan leerling 16. Deze leerling scoorde laag op elk type vraag (27% op R/T1 vragen, 33% op T2/I vragen en
29% in totaal), relatief laag op oppervlakkige leeractiviteiten (gemiddeld 2,8) en hoog op diep leren
activiteiten (gemiddeld 3,8). Data van deze twee leerlingen valt dusdanig buiten de trends die gevonden
wordt bij het vergelijken van leeractiviteiten en de toetsresultaten dat ze buiten beschouwing worden
gelaten.

Van de overige 22 leerlingen zijn de behaalde scores op de toets uitgezet tegen de gemiddelde scores op
verschillende leeractiviteiten (figuur 3A-H) en tegen de scores op diep leren en oppervlakkig leren (figuur 3I-
J). Daarnaast zijn de toetsresultaten uitgezet tegen de verhouding van de score voor diep leren tot de score
voor oppervlakkig leren (figuur 3K). Daarnaast zijn soortgelijke plots gemaakt, waarbij de score op enkel T2/I
vragen en de score op enkel R/T1 vragen zijn uitgezet in plaats van de totaalscore. Deze zijn weergeven in
respectievelijk bijlage V (figuur 6A-K) en bijlage VI (figuur 7A-K).

Door elk plot is een trendlijn getekend om een eventuele correlatie aan te tonen en van deze trendlijn is de
helling en determinatiecoëfficiënt berekend. Deze zijn weergeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht van de helling en determinatiecoëfficiënt van plots waarbij verschillende leeractiviteiten zijn uitgezet tegen de
behaalde score van leerlingen op de toets, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen T2/I vragen en R/T1 vragen.

Alle toetsvragen T2/I vragen R/T1 vragen
Relateren en structureren 0,07 (R2 = 0,10) 0,03 (R2 = 0,02) 0,08 (R2 = 0,11)

Kritisch verwerken 0,06 (R2 = 0,08) 0,02 (R2 = 0,01) 0,07 (R2 = 0,09)
Concreet verwerken 0,14 (R2 = 0,38) 0,10 (R2 = 0,20) 0,15 (R2 = 0,34)

Diep leren 0,12 (R2 = 0,22) 0,07 (R2 = 0,07) 0,14 (R2 = 0,22)
Memoriseren en herhalen -0,01 (R2 = 0,01) -0,08 (R = 0,14) 0,01 (R2 = 0,00)

Analyseren -0,06 (R2 = 0,03) -0,08 (R2 = 0,04) -0,05 (R2 = 0,02)
Externe sturing -0,05 (R2 = 0,06) -0,04 (R2 = 0,04) -0,05 (R2 = 0,06)

Oppervlakkig leren -0,07 (R2 = 0,04) -0,12 (R2 = 0,13) -0,05 (R2 = 0,02)
Diep leren / Opp. leren 0,40 (R2 = 0,37) 0,31 (R2 = 0,20) 0,43 (R2 = 0,32)

Zelfsturing 0,04 (R2 = 0,03) -0,06 (R2 = 0,05) 0,08 (R2 = 0,07)
Ongericht -0,09 (R2 = 0,28) -0,08 (R2 = 0,21) -0,09 (R2 = 0,22)



13

Figuur 3: Plots waarbij de score op de toets is uitgezet tegen verschillende leeractiviteiten, waarbij in het zwart in elke plot de trendlijn
is aangegeven. De score op diep leren (I) is de gemiddelde score op relateren en structureren (A), kritisch verwerken (D) en concreet
verwerken (G). De score op oppervlakkig leren (H) is de gemiddelde scoren op memoriseren en herhalen (B), analyseren (E) en externe
sturing (H). Deze scores zijn door elkaar gedeeld, waardoor er een score is voor diep leren / oppervlakkig leren (K).
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Er is een lichte positieve correlatie tussen de score op relateren en structureren en de behaalde score op de
toets (helling van 0,07 en een R2 van 0,10). Deze komt voort uit de lichte correlatie tussen relateren en
structureren en de behaalde score op R/T1 vragen (helling van 0,08 en een R2 van 0,11), aangezien de helling
(0,03) en R2 (0,02) bij T2/I vragen veel kleiner zijn.

Bij kritisch verwerken is eenzelfde trend te zien: een lichte positieve correlatie tussen leeractiviteit en
toetsscore (helling van 0,06 en R2 van 0,08), die enkel wordt veroorzaakt wordt door de correlatie met de
score op R/T1 vragen (helling van 0,07 en R2 van 0,09).

Een sterkere correlatie is gevonden tussen concreet verwerken en de score op toetsvragen. De helling is veel
steiler dan bij de vorige leerstijlen (0,14) en de correlatie is ook significanter (R2 is 0,38). De correlatie is
ditmaal terug te vinden bij beide type leervragen (helling van 0,10 en 0,15 en een R2 van 0,20 en 0,34 voor
respectievelijk T2/I vragen en R/T1 vragen).

Ook bij de gemiddelde score op diep leren is er een positieve correlatie met de behaalde toetsresultaten
(helling van 0,12 en R2 van 0,22). Deze correlatie is bij T2/I vragen in mindere mate aanwezig (helling van
0,07 en R2 van 0,07) dan bij R/T1 vragen (helling van 0,14 en R2 van 0,22).

Als bij memoriseren en herhalen gekeken wordt naar bijbehorende scores op de gehele toets is er geen
correlatie te vinden (helling van -0,01 met een R2 van 0,01). Dit komt terug in bij R/T1 vragen, waarbij de
helling 0,01 en R2 0,00 is, maar wanneer er enkel gekeken wordt naar T2/I vragen is er een negatieve
correlatie (helling van -0,08) met een veel hogere R2 (0,14) aanwezig.

Zowel bij analyseren als bij externe sturing is er sprake van een lichte negatieve correlatie (helling van
respectievelijk -0,06 en -0,05), maar deze correlaties hebben een erg lage determinatiecoëfficiënt (0,03 en
0,06 respectievelijk). Deze trend is vergelijkbaar bij zowel T2/I vragen (helling van respectievelijk -0,08 en -
0,04 met beide een R2 van 0,05) als R/T1 vragen (beide een helling van -0,05 met een R2 van respectievelijk
0,02 en 0,06).

Gemiddeld is er bij oppervlakkig leren sprake van een negatieve correlatie en is er voornamelijk een verschil
te zien in de R2 bij de ijklijnen. De R2 is relatief laag als er gekeken wordt naar alle toetsvragen (helling -0,07
met een R2 van 0,04) of naar enkel R/T1 vragen (helling -0,05 met een R2 van 0,02) en relatief hoog als er
enkel naar T2/I vragen wordt gekeken (helling van -0,12 met een R2 van 0,13)

Wanneer de behaalde scores uitgezet worden tegen de verhouding van diep leren op oppervlakkig leren is
er een duidelijke positieve correlatie te zien (helling van 0,40 met een R2 van 0,37) en deze positieve
correlatie is zowel terug te vinden bij T2/I vragen (helling van 0,31 met een R2 van 0,20) als bij R/T1 vragen
(helling van 0,43 met een R2 van 0,32).

Ten slotte zijn de behaalde scores uitgezet tegen de manier van sturing (zelfsturing of ongericht). Bij
zelfsturing is er een lichte positieve correlatie als er wordt gekeken naar alle toetsvragen (helling van 0,04
met een R2 van 0,03). Er is echter wel een groot verschil als er naar enkel de T2/I vragen of de R/T1 vragen
wordt gekeken. Bij de T2/I vragen is deze correlatie licht negatief (helling van -0,06 met een R2 van 0,05),
terwijl bij R/T1 vragen de correlatie licht positief is (helling van 0,08 met een R2 van 0,07).

De invloed van context
De toets is opgebouwd uit drie opgaven, waarbij elke opgave een eigen context heeft. Opgave 1 heeft als
context synthetische organische chemie en de verschillende stappen om methamfetamine te maken worden
hier uitgelegd. Leerlingen zullen deze context gemakkelijk herkennen, omdat de televisieserie Breaking Bad
hierover gaat. Bij opgave 2 is biochemie als context gebruikt, en worden aminozuren, eiwitten en een stap
van de citroenzuurcyclus besproken. In opgave 3 komt de industriële chemie aan bod, waarbij ook
milieuaspecten aangestipt worden.
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Nadat leerlingen de toets hebben gemaakt hebben ze een korte enquête (bijlage IV) ingevuld, waarbij
geïnformeerd werd naar de interesse van de leerlingen in de drie contexten. Voor elke opgave is de score op
de toetsvragen uitgezet tegen de interesse in de context (figuur 4ABC). Vervolgens is er onderscheid gemaakt
tussen het niveau van de vragen, waardoor ook per opgave de score op T2/I vragen (figuur 4DEF) en de score
op R/T1 vragen (figuur 4GHI) zijn uitgezet tegen de interesse in de context.

Figuur 4: Score op toetsvragen (ABC: gemiddeld over alle vragen, DEF: gemiddeld over T2/I vragen, GHI: gemiddeld over R/T1 vragen)
uitgezet tegen de interesse in de context van de opgaven (ADG: opgave 1, BEH: opgave 2, CFI: opgave 3).

Bij elke opgave is er een toename te zien in de score op de vragen bij een hogere interesse in de context.
Deze toename is ook te zien als er onderscheid gemaakt wordt tussen R/T1 en T2/I vragen. Om dit te
visualiseren is in elke grafiek een trendlijn getekend en om een ruwe schatting te maken van de mate van
toename is voor elke trendlijn de helling weergeven in tabel 3.

Tabel 3: Overzicht van de mate van toename in de score op een vraag bij een grotere interesse in de context van de opgave

Alle toetsvragen T2/I vragen R/T1 vragen
Opgave 1 0,06 (R2 = 0,10) 0,06 (R2 = 0,08) 0,06 (R2 = 0,08)
Opgave 2 0,10 (R2 = 0,23) 0,14 (R2 = 0,58) 0,07 (R2 = 0,08)
Opgave 3 0,11 (R2 = 0,24) 0,18 (R2 = 0,30) 0,10 (R2 = 0,14)

Bij opgave 1 is sprake van de kleinste toename in score bij een grotere interesse in de context (helling = 0,06).
Deze toename blijft hetzelfde wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen de toename bij T2/I vragen en
de toename bij R/T1 vragen. De determinatiecoëfficiënt (R2) is echter vrij laag, wat aangeeft dat de fit niet
nauwkeurig is.

Bij opgaven 2 en 3 is de toename in score bij een grotere interesse in de context nadrukkelijker aanwezig
dan bij opgave 1. De helling is steiler (0,10 en 0,11 voor respectievelijk opgave 2 en 3) en de R2 is ook hoger
dan bij de fits bij opgave 1, wat aanduidt dat het verband nauwkeuriger is dan bij opgave 1. Wat opvalt is dat
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als bij beide opgaven onderscheid gemaakt wordt tussen T2/I en R/T1 vragen, het verband tussen de score
en de interesse in de context sterker is bij T2/I vragen (een helling van 0,14 en 0,18 voor respectievelijk
opgave 2 en 3) dan bij R/T1 vragen (een helling van 0,07 en 0,10 voor respectievelijk opgave 2 en 3).
Daarnaast is de R2 van de trendlijnen van opgaven 2 en 3 bij T2/I vragen toegenomen en dit ondersteunt de
nauwkeurigheid van het gevonden verband tussen de score op T2/I vragen en de interesse in de context.

Ten slotte is de score op diep leren en oppervlakkig leren uitgezet tegen de interesse in de context (figuur
5), waarvan de helling en R2 van de bijbehorende trendlijnen zijn weergeven in tabel 4. Bij diep leren is er bij
opgaven 1 en 2 geen correlatie (een helling van respectievelijk 0,03 en 0,02 met een R2 van 0,00) en een
lichte negatieve correlatie (een helling van -0,12 met een R2 van 0,03) met de interesse in de context
gevonden. Bij oppervlakkig leren is er een lichte negatieve correlatie gevonden met de context van opgave
1 (helling van -0,07 met een R2 van 0,02) en is er een sterkere en significantere negatieve correlatie met
opgave 2 (een helling van -0,17 met een R2 van 0,11) en opgave 3 (helling van -0,31 met een R2 van 0,28).

Tabel 4: Helling en R2 van de plots waarbij de score op diep leren en oppervlakkig leren zijn uitgezet tegen de interesse in de context.

Diep leren Oppervlakkig leren
Opgave 1 0,03 (R2 = 0,00) -0,07 (R2 = 0,02)
Opgave 2 -0,02 (R2 = 0,00) -0,17 (R2 = 0,11)
Opgave 3 -0,12 (R2 = 0,03) -0,31 (R2 = 0,28)

Figuur 5: De score van leerlingen op diep leren (ABC) en oppervlakkig leren (DEF) uitgezet tegen de interesse in de context van opgaven
1 (AD), 2 (BE) en 3 (CF), elk met een trendlijn.
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Conclusie en discussie
De leerlingen in VWO 5 scoren over het algemeen hoog op alle oppervlakkige leeractiviteiten en de medianen
en gemiddeldes van de drie leeractiviteiten die hieronder vallen (memoriseren en herhalen, analyseren en
externe sturing) liggen allemaal vrij dicht bij elkaar. Bij analyseren kunnen in het verder onderzoek weinig
conclusies aan verbonden worden wegens de lage Cronbach’s alfa, maar de Cronbach’s alfa voor
oppervlakkig leren in totaal was wel voldoende. Bij diep leren was er een groot verschil te zien tussen de
verschillende leeractiviteiten. Leerlingen scoorden relatief hoog voor relateren en structureren, middelmatig
op kritisch verwerken en laag op concreet verwerken. Verder werd er gekeken naar de manier van sturing
en de leerlingen scoorden veel hoger voor ongericht (gebrek aan sturing) dan voor zelfsturing.

Bij de toetsscore is er een duidelijk onderscheid te zien in te procentuele score op R/T1 vragen en T2/I vragen,
waarbij leerlingen hoger scoren voor R/T1 vragen. Dit ligt in de lijn der verwachting, aangezien de
moeilijkheid van T2/I vragen hoger is dan de moeilijkheid van R/T1 vragen.

Wanneer de scores op de verschillende leeractiviteiten uitgezet worden tegen de behaalde toetsresultaten,
komen er een aantal trends naar voren. Leerlingen die hoog scoren op diep leren halen over het algemeen
een hogere score op de toets, waarbij ze voornamelijk hoger scoren op R/T1 vragen. Dit grootste bijdrager
hieraan is concreet verwerken. Leerlingen die hier hoog voor scoren hebben gemiddeld een beter punt voor
zowel R/T1 vragen als voor T2/I vragen, al is het effect op T2/I vragen iets lager. Leerlingen die hoger scoren
op kritisch verwerken en relateren en structureren scoren enkel iets hoger op R/T1 vragen, maar deze
correlatie is minder significant. De correlatie met concreet verwerken kan belangrijk zijn, aangezien
leerlingen gemiddeld het laagst hebben gescoord op deze leeractiviteit. Het zou interessant zijn om te
onderzoeken of leerlingen getraind kunnen worden om deze leeractiviteit te ontwikkelen en of dit dan
vervolgens gebruikt kan worden om leerlingen beter te laten presteren op toetsen.

Waar bij diep leren de correlatie voornamelijk met de score op R/T1 vragen is, is bij oppervlakkig leren de
correlatie voornamelijk aanwezig met T2/I vragen. Leerlingen die hoog scoren op oppervlakkig leren scoren
namelijk lager op T2/I vragen. De grootste boosdoener hiervan is de leeractiviteit memoriseren en herhalen.
De score op deze leeractiviteit heeft geen invloed op R/T1 vragen, maar bij T2/I vragen is hier een duidelijke
negatieve correlatie aanwezig. Qua helling van de gebruikte data (-0,08) lijkt dit in eerste instantie mee te
vallen, maar deze helling wordt sterk beïnvloedt door één uitschieter (zie figuur 8AB in bijlage VI). Zonder dit
ene punt was de helling -0,11 geweest en daarnaast is het determinatiecoëfficiënt dan 0,32 in plaats van
0,14. Dit geeft aan dat deze grotere helling een betere fit geeft, wat de bevinding dat de leeractiviteit
memoriseren en herhalen een negatieve correlatie heeft met de behaalde score op T2/I vragen. Dit is te
verklaren doordat bij T2 en I vragen leerlingen nieuwe situaties krijgen die ze nog niet eerder in de les hebben
gehad. Ze bereiden zich voor door onderwerpen en opdrachten in het boek letterlijk te leren, maar schieten
hierbij tekort bij T2/I vragen als ze het niet genoeg beheersen om in een nieuwe situatie toe te passen.
Daardoor valt het op dat er in eerste instantie geen positieve correlatie is tussen memoriseren en herhalen
met R/T1 vragen, omdat dit juist de vragen zijn die leerlingen eerder zijn tegengekomen.

Als hier naar de grafiek gekeken wordt, wordt duidelijk dat er 5 leerlingen zijn die de correlatie sterk
beïnvloeden. Er zijn twee leerlingen die goed scoren op de toets en laag scoren op memoriseren en herhalen,
er zijn twee leerlingen die slecht scoren op de toets en hoog scoren op memoriseren en herhalen, en er is
één leerling die voor memoriseren en herhalen slechts een 1,0 heeft gescoord, maar wel een score op R/T1
vragen heeft gehaald van 51%. Als er wordt gekeken naar een correlatie zonder deze 5 leerlingen, dan is er
ineens een significante positieve correlatie te vinden, waarbij de helling 0,18 en de R2 0,43 is (zie figuur 8CD
in bijlage VI). Over het algemeen leerlingen scoren leerlingen die hoger scoren op memoriseren en herhalen
dus hoger scoren op R/T1 vragen, maar dit is geen garantie noch een vereiste tot succes. Er zijn namelijk
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leerlingen die hoog scoren op memoriseren en herhalen, maar slecht scoren op R/T1 vragen en er zijn
leerlingen die laag scoren op memoriseren en herhalen, maar hoog scoren op R/T1 vragen.

Bij de overige aspecten van oppervlakkig leren, analyseren en externe sturing, is er over alle type toetsvragen
een kleine negatieve correlatie te vinden, maar door de lage R2 wordt deze niet als significant beschouwd.
Daarnaast is de Cronbach’s alfa bij analyseren dusdanig laag dat hier geen conclusies over getrokken mogen
worden. Gemiddeld gezien is de negatieve correlatie van oppervlakkig leren met de score op T2/I vragen is
dus te wijden aan de negatieve correlatie van memoriseren en herhalen en de score op T2/I vragen. In eerste
instantie is er ook hier geen correlatie te vinden met R/T1 vragen, maar als de score van dezelfde vijf
leerlingen als bij memoriseren en herhalen buiten beschouwing wordt gelaten is hier een positieve correlatie
te vinden met een helling van 0,24 en een R2 van 0,23 (zie figuur 8EF in bijlage VII).

Daarnaast is de verhouding van diep leren tot oppervlakkig leren per leerling berekend en hiertegen is de
score op de toetsvragen uitgezet. Hierbij is een duidelijke positieve correlatie te vinden. Als leerlingen relatief
hoog scoren op diep leren ten opzichte van oppervlakkig leren dan scoren ze veel hoger op alle toetsvragen.

Ten slotte is gekeken naar de mate van sturing, waarbij de score op zelfsturing of ongerichte sturing uitgezet
zijn tegen de toetsresultaten. Bij zelfsturing is een lichte negatieve correlatie gevonden met de score op T2/I
vragen en een lichte positieve correlatie gevonden met R/T1 vragen. Beide correlaties zijn echter
onnauwkeurig aangezien ze een vrij lage determinatiecoëfficiënt hebben. Een duidelijkere en nauwkeurigere
correlatie is te vinden tussen ongerichte sturing en toetsvragen van alle niveaus. Een hoge score op
ongerichte sturing zorgt voor een beduidend lagere score op de toetsvragen.

Een belangrijke kanttekening die moet worden geplaatst is dat er leerlingen zijn die ver buiten de gevonden
correlaties vallen. De correlaties geven dus door deze uitzonderingen geen garantie voor succes dan wel
falen. Voor verder onderzoek zou het interessant zijn om deze leerlingen te onderzoeken om te zien of
externe factoren een rol spelen. Voorbeelden van factoren zijn dat een leerling bijvoorbeeld op een te hoog
niveau zit, waardoor deze leerling wel hoog kan scoren op leeractiviteiten die te maken hebben met diep
leren, maar voor hem/haar te moeilijke opdrachten moet maken op een toets. Ook zouden er externe
factoren kunnen zijn die leerlingen pushen hoge cijfers te halen, bijvoorbeeld lotingstudies of het kunnen
behalen van een cum laude aantekening op het diploma.

Verder is onderzocht of er een verband is tussen de interesse van de leerling in de context van de vraag met
behaalde score op de vraag. Hierbij is een onderscheid te maken tussen opgave 1 en opgaven 2 en 3. Bij
opgave 1 is enkel een lichte positieve correlatie te vinden tussen de interesse in de context en behaalde
score, waarbij er geen onderscheid is tussen vragen op verschillende niveaus. Omdat de R2 relatief laag is,
moet de kanttekening worden geplaatst dat dit verband onnauwkeurig kan zijn. Een mogelijke rede hiervoor
is dat veel leerlingen de context niet vanuit de chemie, maar vanuit een televisieserie zullen herkennen.
Sommige leerlingen zullen een hoge interesse in de context hebben omdat ze het leuk vinden materie vanuit
de serie terug te vinden in te toets, niet omdat ze een grote interesse hebben in organische synthese. Dit
kan verklaren dat er een verschil is in de correlatie van contextinteresse met resultaten op opgave 1 en met
resultaten op opgaven 2 en 3. Bij deze twee opgaven is er namelijk wel een significante positieve correlatie
gevonden tussen de interesse in de context en de behaalde score. Deze correlatie is voornamelijk toe te
wijden aan de correlatie met resultaten op T2/I vragen. Hierbij is de helling bij opgaven 2 en 3 respectievelijk
0,14 (R2 = 0,58) en 0,18 (R2 = 0,30), terwijl de helling van de correlatie met R/T1 vragen kleiner is
(respectievelijk 0,07 met een R2 van 0,08 en 0,10 met een R2 van 0,14) met een lagere nauwkeurigheid.
Hierdoor lijkt de interesse van de leerling in de context dus een groot effect te hebben op de behaalde score,
hoewel wel de kanttekening geplaatst moet worden dat de enquête op het eind van de toets is afgenomen.
Daarom is het niet te meten of het gevoel van de leerlingen hoe ze een opgave gemaakt hebben mee heeft
gespeeld in het waarderen van de context. Om dit uit te sluiten zou de interesse van leerlingen in
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verschillende contexten op een ander moment getest moeten worden. Ideaal zou zijn om dit voor een toets
te doen, zodat de resultaten van een toets sowieso een invloed hebben. Ook zullen de scores op meerdere
toetsen bekeken moeten worden om een beter beeld te krijgen over de kwaliteiten van de leerlingen.

Ten slotte is er nog gekeken naar de correlatie van score op diep leren en oppervlakkig leren met de interesse
in de context. Hierbij is hetzelfde verschil gevonden tussen opgave 1 en opgaven 2 en 3: bij opgave 1 is er
geen correlatie en bij opgaven 2 en 3 is er een lichte correlatie te vinden. Deze correlatie is een negatieve
correlatie van de score op oppervlakkig leren met de interesse in de context. Bij opgave 2 is de helling van
de correlatie -0,17 (R2 = 0,11) en bij opgave 3 is dit zelfs -0,31 (R2 = 0,28). Bij diep leren lijkt er geen correlatie
te zijn. De enige helling met een minimale R2 is bij opgave 3 te vinden en deze wordt sterk beïnvloed door
één punt. Meer onderzoek zou gedaan moeten worden om te onderzoeken of er daadwerkelijk een verband
is tussen oppervlakkig leren en de interesse in de context en dit zou in hetzelfde onderzoek gedaan kunnen
worden als genoemd in de vorige alinea. Door de interesse in verschillende contexten in een losse enquête
te onderzoeken kan er zuiverdere data geproduceerd worden die naast de score op verschillende
leeractiviteiten gelegd kunnen worden. Ook zou interessant kunnen zijn of bij sommige leerlingen dit
verschillend is voor andere vakken. Als leerlingen voor verschillende vakken anders scoren voor
leeractiviteiten en er alsnog dezelfde trends te ontdekken zijn tussen leeractiviteiten en contextinteresse
over verschillende vakken, dan is een verband tussen beide aan te tonen.
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Bijlagen
Bijlage I: De gebruikte toets voor het onderzoek

Opgave 1

De bekendheid van crystal meth is de laatste jaren door het televisieprogramma Breaking Bad sterk
toegenomen. Crystal meth is eigenlijk methamfetamine waterstofchloride en heeft een kristalvormige
structuur. Methamfetamine zelf is een vloeistof die in enkele stappen kan worden gemaakt.

Hieronder is de reactievergelijking in structuurformules van de eerste stap (reactie 1) om methamfetamine
te maken gegeven. Hierbij reageert stof A met benzeen tot stof B en stof C.

2p 1 ■ Leg uit of methamfetamine hydrochloride een moleculaire stof of een zout
is.

2p 2 ■ Geef de systematische naam van stof A.
1p 3 ■ Geef de structuurformule van stof C.
2p 4 ■ Teken de Lewisstructuur van stof A.
2p 5 ■ Teken een mesomere grensstructuur van stof B zonder gebruik te maken

van mesomerie in de benzeenring. Geef hierbij ook de formele lading aan.

Vervolgens reageert stof B met methaanamine tot stof D en water. Hieronder is het reactiemechanisme van
deze reactie (reactie 2) weergeven. De pijl waar een 1 bijstaat is de eerste stap van deze reactie.

2p 6 ■ Leg uit of stof methaanamine hier als een nucleofiel of als een elektrofiel
reageert.

4p 7 ■ In de tekening op de vorige bladzijde staan alle elektronenpaar-
verschuivingen getekend en zoals je kunt zien worden één zuurstofatoom
en twee waterstofatomen afgesplitst om water te vormen. Wat wordt dan de
structuurformule van stof D?
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Ten slotte wordt stof D gereduceerd (reactie 3) en ontstaat er methamfetamine.
Er zijn meerdere stereo-isomeren van methamfetamine. Een isomeer hiervan,
levomethamfetamine, wordt in de Verenigde Staten van Amerika gebruikt als
hoofdbestanddeel van een neusspray. In de neusspray van de afbeelding
hiernaast zit 50 mg levomethamfetamine.

Levomethamfetamine is volgens de drie stappen hierboven te maken. Niet alle
reacties hebben een rendement van 100%. Een rendement 50% wilt zeggen dat
je slechts 50% van de verwachte aantal mol daadwerkelijk hebt verkregen.
Hieronder staan enkele gegevens over de drie reacties:

• Reactie 1: Deze reactie heeft een rendement van 85%
• Reactie 2: Deze reactie heeft een rendement van 90%
• Reactie 3: Deze reactie heeft een rendement van 100%, maar slechts 40% van de methamfetamine

is levomethamfetamine. Ga ervan uit dat je al het gevormde levomethamfetamine perfect uit het
reactiemengsel kan halen, zodat je bij het zuiveren geen product verliest.

2p 8 ■ Leg uit hoeveel stereo-isomeren er van methamfetamine zijn?
3p 9 ■ Bereken hoeveel mol van stof A er nodig is om 50 mg levomethamfetamine

te maken.

Opgave 2

Hoewel de processen in het menselijk lichaam over het algemeen als biologische processen worden
beschouwd, zijn het scheikundige reacties die plaatsvinden. Deze reacties worden geregeld door eiwitten.
Dit zijn grote moleculen die opgebouwd zijn uit losse aminozuren. Hieronder staat de algemene
structuurformule voor de meeste aminozuren. De verschillende R-groepen geven de eiwitten hun functie.
Zo dragen sommige R-groepen bij aan de oplosbaarheid van de eiwitten en geven andere R-groepen een
eiwit zijn katalytische werking.

3p 10 ■ Teken de Lewisstructuur van 2-aminobutaandizuur.
2p 11 ■ Leg uit of de R groep van 2-aminobutaandizuur goed of slecht oplosbaar is

in water.
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Verschillende aminozuren kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Bij deze reactie van twee aminozuren
ontstaat er een zogenaamd dipeptide.

Als je naar de structuur van de aminozuren kijkt, dan zie je dat er verschillende spiegelbeeldisomeren van
bijna elk aminozuur kunnen zijn. In het menselijk lichaam zijn niet alle spiegelbeeldisomeren aanwezig, maar
ga er voor de volgende vragen vanuit dat elk spiegelbeeldisomeer voor kan komen. Hieronder zijn de
structuurformules van isoleucine en leucine gegeven.

2p 12 ■ Leg uit hoeveel stereo-isomeren er van isoleucine en leucine kunnen zijn.
2p 13 ■ Hoeveel verschillende dipeptides zijn er te maken met één molecuul

isoleucine en één molecuul leucine?
1p 14 ■ Hoe heet het type reactie waarbij een dipeptide gevormd wordt uit twee

losse aminozuren?

Een van de belangrijkste chemische processen in het menselijk lichaam is de citroenzuurcyclus. Hierbij
worden delen van koolhydraten, vetten en eiwitten omgezet in koolstofdioxide en energie. Dit proces
bestaat uit meerdere reacties en hierbij worden eiwitten gebruikt om de reacties te katalyseren. Bij een van
deze reacties reageert oxaalazijnzuur met acetyl-CoA. Hieronder zie je hiervan de reactievergelijking.
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Deze reactie gebeurt in meerdere stappen. In de eerste stap reageert acetyl-CoA
met twee R-groepen van een eiwit (rechts), waardoor er een tussenproduct
ontstaat:

3p 15 ■ Teken in de uitwerkbijlage (voor de pijl) de beweging van alle
elektronenparen bij de omzetting van acetyl-CoA naar het tussenproduct.

Opgave 3

Als men op industriële schaal stoffen wilt produceren, is het belangrijk om de productiekosten zo laag
mogelijk te houden. Daarom wordt er bij bedrijven onderzoek gedaan naar goedkope stoffen die duurdere
stoffen kunnen vervangen. Zo onderzoekt een bedrijf naar een alternatief voor platinumoxide. Dit is een
dure katalysator die gebruikt wordt voor cis-addities van waterstof aan dubbele bindingen.

Een mogelijk alternatief hiervoor is diazeen (N2H2). Dit is een geelgekleurd gas die ook gebruikt kan worden
bij deze cis-additiereactie. Hierbij staat diazeen zijn twee waterstofatomen af aan de dubbele binding en
ontstaat er N2 als bijproduct. Een bedrijf gebruikt diazeen bij een cis-additiereactie van waterstof aan cis-3,5-
diethyl-1,2-dimethylcyclopent-1-een.

2p 16 ■ Leg uit met behulp van het VSEPR-model wat de ruimtelijke structuur van
diazeen is. Bedenk hierbij dat de twee stikstofatomen met een dubbele
binding aan elkaar vastzitten.

2p 17 ■ Leg met behulp van een tekening uit of er sprake is van cis-trans isomerie
bij diazeen.

3p 18 ■ Teken de structuurformule van cis-3,5-diethyl-1,2-dimethylcyclopent-1-een.
3p 19 ■ Geef de reactievergelijking in structuurformules van deze cis-additie.
2p 20 ■ Hoeveel isomeren ontstaan er na deze additiereactie?

Een groot nadeel van het werken met diazeen is dat het molecuul instabiel is en bij de ontbinding van diazeen
ontstaat er een zeer gevaarlijke stof. Dit is hydrazine (N2H4) en als je naar de veiligheidsmaatregelen gaat
zoeken die je moet treffen om met hydrazine te werken kom je al snel op al de onderstaande labels uit.

Dit maakt al vrij snel duidelijk dat het belangrijk is dat er na de reactie geen hydrazine vrijkomt in de
omgeving. Om dit op grote schaal te realiseren wordt het reactiemengsel, nadat de cis-additie voltooid is,
naar een scheidingsreactor geleid waar heptaan en water aan het reactiemengsel worden toegevoegd. Na
verloop van tijd ontstaat er een twee-lagen systeem. Ga ervan uit dat er na de reactie in het reactiemengsel
enkel diazeen, hydrazine en isomeren van 3,5-diethyl-1,2-dimethylcyclopentaan aanwezig zijn en dat ze
allemaal zijn opgelost.
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4p 21 ■ Maak een schets dit twee-lagen systeem in de scheidingsreactor. Geef
hierbij aan welke laag bij heptaan en welke laag bij water hoort. Geef ook
aan waar de verschillende stoffen in het reactiemengsel zich bevinden.

Vervolgens worden de lagen van elkaar gescheiden en wordt de hydrazine geneutraliseerd met
natriumhypochloriet (NaClO). Dit is een groen-geel zout die als oplossing in water beter bekend staat als
bleekwater. Twee hypochloriet ionen reageren met hydrazine tot chloride-ionen en twee andere
onschadelijke stoffen. Het mengsel is vervolgens veilig af te voeren door de gootsteen.

2p 22 ■ Teken een Lewisstructuur van een hypochloriet ion, waarbij elk atoom
voldoet aan de octetregel. Geef de plaats van de formele lading aan.

2p 23 ■ Geef de reactievergelijking van deze neutralisatie van hydrazine.

Het bedrijf is verder gespecialiseerd in substitutiereacties. Zo heeft het bedrijf een methode gevonden om
bij 1,3,5-triethylbenzeen één waterstofatoom vervangen door een fluoratoom. De verschillende stereo-
isomeren die vervolgens ontstaan kunnen zij na de reactie perfect van elkaar scheiden.

3p 24 ■ Welke isomeren ontstaan er bij deze reactie en in welke percentages zullen
deze isomeren voorkomen als de kans op substitutie van alle
waterstofatomen even groot is?

Uitwerkbijlage
Vraag 15:
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Bijlage II: Overzicht van het niveau van de vragen op de gebruikte toets
Hieronder is een overzicht te zien van het niveau van de vragen die leerlingen bij de toets moesten
beantwoorden. Hiervoor is het RTTI model gebruikt.

Vraag 1

T2: Leerlingen hebben nog niet eerder van structuurformules als deze moeten zeggen dat het een zout is
omdat het bestaat uit een positief en een negatief ion.

Vraag 2

T1: Dit is een toepassingsvraag, waarbij leerlingen in een bekend type vraagstuk moet beantwoorden.

Vraag 3

T1: Leerlingen hoeven enkel te kijken welke atomen er na de reactie overblijven die niet in stof B zitten.

Vraag 4

T1: Leerlingen hebben vaker een Lewisstructuur getekend en in dit geval is de structuurformule al gegeven.

Vraag 5

T1: Leerlingen hebben in de klas al een keer mesomere grensstructuren van koolstofmono-oxide en
methaanzuur moeten tekenen, dus hebben ze mesomerie van een C=O binding al eens gehad.

Vraag 6

T1: Leerlingen weten wat een nucleofiel is en krijgen enkel een nieuw molecuul waarbij ze moeten vertellen
dat het als nucleofiel reageert.

Vraag 7

T1: Leerlingen hebben het volgen van reactiepijlen al geoefend bij het maken van het pilot examen over deze
stof.

Vraag 8

T1/I: Het aangeven van een hoeveelheid stereo-isomeren omdat er een asymmetrisch koolstofatoom
aanwezig is hebben leerlingen al in het boek geoefend, waardoor dit als een T1 beschouwd kan worden. Bij
deze vraag is er echter ook sprake van een asymmetrisch stikstofatoom. Van te voren is besproken dat
leerlingen die dit goed hadden een bonuspunt zouden krijgen, omdat een asymmetrisch stikstofatoom niet
behandeld is tijdens de lessen en dit qua materie ook veel verder gaat dan dat leerlingen moeten kunnen.
Hierdoor zijn er op deze vraag 2 punten te halen voor T1 en 1 punt te halen voor I.

Vraag 9

T2: Dit is een vrij ingewikkelde rekenvraag waarbij leerlingen rendementsberekeningen omgekeerd uit
moeten voeren. In de les hebben ze al wel van een synthese een rendement berekend, maar nu moeten ze
het andersom doen.

Vraag 10

T1: Dit is een toepassingsvraag, waarbij leerlingen in een bekend type vraagstuk moet beantwoorden.

Vraag 11
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T1: Leerlingen moeten naar een groep in een molecuul kijken en uitleggen of deze hydrofoob of hydrofiel is.
Dit hebben ze al vaker gedaan, hoewel de vraag wel op een net iets moeilijkere manier gesteld is dan dat ze
gewend zijn.

Vraag 12

T1: Dit is wederom een toepassingsvraag over spiegelbeeldisomerie en deze keer zit er geen asymmetrisch
stikstofatoom bij.

Vraag 13

T2: Nu moeten leerlingen goed nadenken over de combinaties die ze kunnen maken. Ze hebben wel al eens
oefeningen gehad waarbij ze het aantal mogelijkheden tot isomerie in een molecuul moesten
vermenigvuldigen, maar ze hebben dit nog niet eerder gedaan bij het combineren van twee moleculen.

Vraag 14

Reproductie: Dit is een begrip uit het boek die leerlingen moeten kennen.

Vraag 15

T2: Leerlingen hebben al wel eens van een simpele reactie op deze manier een mechanisme moeten tekenen,
maar nog nooit op een manier als deze, waarbij ze van groepen van een enzym moeten beoordelen of deze
als elektrofiel of als nucleofiel reageren.

Vraag 16

T1: Leerlingen hebben dit al eerder geoefend met andere moleculen.

Vraag 17

T2: Leerlingen hebben nog niet eerder cis-trans isomerie moeten gebruiken bij een dubbel gebonden
stikstofatoom, waardoor het meetellen van het lone pair nieuw is.

Vraag 18

T1: Weer een organische naamgeving vraag. Het enige wat niet helemaal standaard is, is dat leerlingen de
ethyl groepen cis moeten tekenen, maar dit is in het boek al voorgekomen.

Vraag 19

T1: Leerlingen hebben al vaker van additiereacties de reactievergelijking op moeten stellen en moeten enkel
goed opletten dat ze de geaddeerde waterstofatomen cis tekenen.

Vraag 20

T2: Leerlingen hebben nog niet eerder een vraag gehad waarbij vier zijgroepen in tweetallen cis en trans ten
opzichte van elkaar kunnen zitten.

Vraag 21

T1: Leerlingen hebben twee practica met een scheitrechter gedaan, waarbij ze moesten nadenken welke
stoffen in welke laag zitten. In deze opdracht zijn de oplosmiddelen bekend en zijn enkel de opgeloste stoffen
nieuw.
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Vraag 22

T1: Leerlingen hebben al meerdere malen geoefend met Lewisstructuren. Ze moeten bij deze vraag zich wel
beseffen dat hypochloriet ClO- is, maar dit is uit de tekst op te maken.

Vraag 23

T1: Leerlingen hoeven enkel een reactievergelijking op te stellen, waarbij de meeste stoffen al gegeven zijn.

Vraag 24

T1: Leerlingen hebben een soortgelijke opgave al in het boek gehad.
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Bijlage III: Enquête leeractiviteiten

De volgende 38 uitspraken gaan over de manier waarop je leert. Achter elke uitspraak moet je
aangeven of je die uitspraak ook voor jou geldt. Je kunt kiezen uit vijf antwoorden:

1. Ik doe dit zelden of nooit
2. Ik doe dit soms
3. Ik doe dit regelmatig
4. Ik doe dit vaak
5. Ik doe dit (vrijwel) altijd

1 2 3 4 5
Ik doe dit

zelden of nooit
Ik doe dit

soms
Ik doe dit
regelmatig

Ik doe dit
vaak

Ik doe dit
(vrijwel) altijd

1. Ik werk opdrachten stap voor stap af en doe precies wat er staat. 1 2 3 4 5

2. Ik herhaal de belangrijkste onderdelen van een opdracht net zo lang tot
ik ze uit mijn hoofd ken.

1 2 3 4 5

3. Ik gebruik wat ik op school leer vaak buiten de school. 1 2 3 4 5

4. Ik probeer in mijn hoofd 1 geheel te maken van alle dingen die we op
school leren.

1 2 3 4 5

5. Rijtjes met feiten van een bepaald onderwerp leer ik uit mijn hoofd. 1 2 3 4 5

6. Als ik aan het leren ben, merk ik dat ik niet goed weet wat ik wel moet
onthouden en wat niet.

1 2 3 4 5

7. Ik zoek uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de
onderwerpen die op school worden behandeld.

1 2 3 4 5

8. Om te controleren of ik iets snap, vraag ik aan de leraar of alles goed is 1 2 3 4 5

9. Ik breng feiten in verband met de grote lijnen van een les. 1 2 3 4 5

10. Ik probeer de dingen die om mij heen gebeuren te begrijpen met behulp
van de kennis die ik op school heb geleerd.

1 2 3 4 5

11. Ik merk dat ik moeite heb met het leren van een grote hoeveelheid
leerstof.

1 2 3 4 5

12. Ik lees naast de verplichte leerstof ook andere boeken of tijdschriften
die met de leerstof te maken hebben.

1 2 3 4 5

13. Ik maak de opdrachten van school één voor één. 1 2 3 4 5

14. Ik doe alles precies zoals het in de opdracht staat. 1 2 3 4 5

15. Ik vind het moeilijk om te bepalen of ik alles snap. 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
Ik doe dit

zelden of nooit
Ik doe dit

soms
Ik doe dit
regelmatig

Ik doe dit
vaak

Ik doe dit
(vrijwel) altijd

16. Om te controleren of ik alles begrijp, probeer ik tijdens het leren de
hoofdzaken in eigen woorden samen te vatten.

1 2 3 4 5

17. Ik besteed op school vooral aandacht aan dingen die ik buiten school
kan gebruiken.

1 2 3 4 5

18. Ik begin op school pas met iets nieuws als ik het onderwerp waar ik
mee bezig was helemaal begrijp .

1 2 3 4 5

19. Als ik iets nieuws ga doen op school, denk ik eerst na over de manier
waarop ik dat het beste kan doen.

1 2 3 4 5

20. Ik probeer voor mezelf te bedenken wat onderwerpen met elkaar te
maken hebben.

1 2 3 4 5

21. Definities leer ik zo letterlijk mogelijk uit mijn hoofd. 1 2 3 4 5

22. Als ik de opdrachten alleen op papier krijg, vind ik het moeilijk om te
bedenken wat ik moet doen

1 2 3 4 5

23. Ik doe tijdens het leren meer dan het strikt noodzakelijke. 1 2 3 4 5

24. Ik vergelijk mijn mening over een onderwerp met de mening van mijn
klasgenoten.

1 2 3 4 5

25. Als ik de opdrachten van een thema allemaal kan maken, vind ik dat ik
alles begrijp

1 2 3 4 5

26. Als ik moeite heb met een onderwerp, probeer ik na te gaan hoe dat
komt.

1 2 3 4 5

27. Ik leer volgens de aanwijzingen die de leraar mij geeft. 1 2 3 4 5

28. Ik leer de betekenis van alle woorden die ik niet ken uit mijn hoofd. 1 2 3 4 5

29. Om te toetsen of ik voldoende heb geleerd, bedenk ik zelf vragen die ik
dan beantwoord.

1 2 3 4 5

30. Ik kijk in boeken om te zien of wat de leraar vertelt ook inderdaad zo is. 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
Ik doe dit

zelden of nooit
Ik doe dit

soms
Ik doe dit
regelmatig

Ik doe dit
vaak

Ik doe dit
(vrijwel) altijd

31. Details leer ik heel precies. 1 2 3 4 5

32. Ik zoek uit mezelf meer informatie over onderwerpen die we op school
gehad hebben.

1 2 3 4 5

33. Als ik een boek lees, vraag ik me af of het waar is wat er staat. 1 2 3 4 5

34. Ik gebruik de uitleg van de leraar om precies te weten wat ik moet
doen.

1 2 3 4 5

35. Ik probeer bij wat ik op internet vind, te kijken of het waar is 1 2 3 4 5

36. Ik maak mijn eigen planning en pas die regelmatig aan. 1 2 3 4 5

37. Als ik leer, denk ik aan dingen die ik zelf heb meegemaakt en die met
de opdracht te maken hebben.

1 2 3 4 5

38. Als ik alle opdrachten kan maken, heb ik genoeg geleerd 1 2 3 4 5
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Bijlage IV: Enquête gebruikt tijdens de toets voor contextinteresse
De onderstaande enquête is als laatste pagina van de toets aan leerlingen gegeven om in te vullen.

Enquête: Vul de onderstaande vragenlijst in. De antwoorden zullen enkel gebruikt worden voor een
afstudeeronderzoek.

Opdracht 1
Ik vind het onderwerp van de opdracht
interessant.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens

Ik zou later willen werken met dit
onderwerp.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens

Opdracht 2
Ik vind het onderwerp van de opdracht
interessant.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens

Ik zou later willen werken met dit
onderwerp.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens

Opdracht 3
Ik vind het onderwerp van de opdracht
interessant.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens

Ik zou later willen werken met dit
onderwerp.

Zeer
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens
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Bijlage V: Score op T2/I vragen uitgezet tegen de score op verschillende leeractiviteiten

Figuur 6: Plots waarbij de score op T2/I vragen is uitgezet tegen verschillende leeractiviteiten, waarbij in het zwart in elke plot de
trendlijn is aangegeven. De score op diep leren (I) is de gemiddelde score op relateren en structureren (A), kritisch verwerken (D) en
concreet verwerken (G). De score op oppervlakkig leren (H) is de gemiddelde scoren op memoriseren en herhalen (B), analyseren
(E) en externe sturing (H). Deze scores zijn door elkaar gedeeld, waardoor er een score is voor diep leren / oppervlakkig leren (K).



34

Bijlage VI: Score op R/T1 vragen uitgezet tegen de score op verschillende leeractiviteiten

Figuur 7: Plots waarbij de score op R/T1 vragen is uitgezet tegen verschillende leeractiviteiten, waarbij in het zwart in elke plot de
trendlijn is aangegeven. De score op diep leren (I) is de gemiddelde score op relateren en structureren (A), kritisch verwerken (D) en
concreet verwerken (G). De score op oppervlakkig leren (H) is de gemiddelde scoren op memoriseren en herhalen (B), analyseren
(E) en externe sturing (H). Deze scores zijn door elkaar gedeeld, waardoor er een score is voor diep leren / oppervlakkig leren (K).
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Bijlage VII: Correlatie tussen toetsscore en leeractiviteit met en zonder uitschieters

Figuur 8: Correlatie tussen de score op T2/I vragen met de score op memoriseren en herhalen voor (A) en na (B) het weghalen van
een uitschieter (aangegeven met een pijl) en de correlatie tussen de score op R/T1 vragen en memoriseren en herhalen (CD) en
oppervlakkig leren (EF) voor (CE) en na (DF) het weghalen van de 5 uitschieters die in C aangegeven zijn met een pijl. De zwarte door
de data is de trendlijn.


