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Samenvatting 
Het practicum is een onlosmakelijk verbonden met het natuurkunde onderwijs en wordt gebruikt om 

een groot aantal verschillende doelen te bereiken. In de praktijk blijkt dat de effectiviteit te wensen 

over laat. Zo ook het beoogde effect op de motivatie van de leerlingen. Op het 

Haarlemmermeerlyceum wordt geëxperimenteerd met de vormgeving van de practica. In de 

onderbouw worden sommige practica niet klassikaal uitgevoerd, maar in opvolgende lessen wordt 

een deel van de klas naar het Sciencelab ‘op expeditie gestuurd’, waardoor het practicum in een 

kleinere groep wordt uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is het effect dat deze vorm van 

practicum doen heeft op de motivatie van de leerlingen te evalueren. 

In dit onderzoek is daartoe in eerste instantie in kaart gebracht aan welke elementen de 

natuurkundedocenten en TOA’s het veronderstelde succes toeschrijven door middel van interviews. 

Vervolgens is er specifiek gekeken naar de invloed van deze manier van werken op de motivatie van 

de leerlingen door na één practicum (Serie- en parallelschakelingen) in vier verschillende havo3 

klassen een vragenlijst af te nemen. Daarvan vormden twee klassen de controlegroep, die klassikaal 

het practicum uit hebben gevoerd, en twee klassen de experimentele groep, die in opvolgende 

lessen in kleine groepen het practicum uit hebben gevoerd. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de verschillen tussen de twee methoden die door docenten en 

TOA’s werden aangegeven in grote mate overeenkomt met de verschillen die door de leerlingen 

werden opgevoerd. Beide groepen geven aan dat leerlingen meer persoonlijke aandacht en meer 

eigen verantwoordelijkheid krijgen, serieuzer aan het werk gaan en door de relatieve rust in het 

Sciencelab geconcentreerder kunnen werken. Op het gebied van motivatie blijkt uit de vragenlijst 

echter dat er nauwelijks verschil wordt gevonden tussen de experimentele en controlegroep, met 

uitzondering van de resultaten op het vlak van de randvoorwaarden. De leerlingen in de 

experimentele groep ervaren het Sciencelab als een prettigere plek om in te werken. Dit effect was , 

evenals een hogere score op het vlak van samenwerking, vooral zichtbaar bij de leerlingen die een M-

profiel kiezen, bij leerlingen met een lager gemiddeld cijfer en een lagere waardering aan het vak 

geven. 

Ondanks het ontbreken van grote verschillen op het vlak van motivatie, geeft een overgroot deel van 

de leerlingen in de experimentele groep wel aan het practicum prettiger te vinden (93%) en er meer 

van te leren (84%). Op basis van deze gegevens en de eerder genoemde respons van de leerlingen 

met een M-profiel en lagere gemiddelden en waardering, is het dan ook aan te raden om deze vorm 

van practicum voort te zetten en te kijken naar effect op de cognitieve leeropbrengsten. Daarnaast is 

er een lagere score op Mastery voor de leerlingen met een hoog gemiddeld cijfer en een hoge 

waardering voor het vak in de experimentele groep waargenomen ten opzichte van de 

controlegroep. Mede op basis daarvan is het aan te raden om ook de inhoud en vorm van het 

practicum te herzien, zodat in de behoefte van deze goede leerlingen beter wordt voorzien. 
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1. Inleiding 
Binnen het natuurkunde onderwijs vormt het practicum een essentieel onderdeel van het onderwijs. 

Het nieuwe natuurkunde programma dat in september 2013 is ingevoerd, laat een verschuiving zien 

van concept- naar context-onderwijs, waarbij het doel is om de natuurkundige concepten beter te 

verankeren door deze aan te bieden binnen contexten die aansluiten bij de leefwerel d van de 

leerlingen. Hierin zal practicum vanzelfsprekend een rol kunnen spelen. In de eindtermen 

geformuleerd door het College voor Examens staan een aantal practicum vaardigheden, zoals 

technisch-instrumentele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. In de onderwijspraktijk wordt 

het practicum echter niet alleen ingezet om deze vaardigheden aan te leren, maar wordt het, vooral 

ook in de onderbouw, breder ingezet om ook andere doelen zoals het ondersteunen van de theorie 

bij het aanleren van concepten, het motiveren van leerlingen en het bevorderen van samenwerking 

na te streven.  

Omdat docenten veelal het practicum aangrijpen om te proberen allerlei doelen tegelijk te bereiken, 

lijkt het doen van practicum een doel op zich te worden en wordt het practicum, dat in principe een 

grote potentie heeft,  niet ten volste benut. Dit werd onder andere door Hodson (1996) al 

aangegeven, in een artikel waarin hij ook mogelijke richtingen voor verandering aangeeft, maar zijn 

onderzoek heeft niet of nauwelijks tot veranderingen in de onderwijspraktijk geleidt.  Uit onderzoek 

door Berg & Buning (1994) en recenter door Abrahams & Millar (2008) blijkt dat het practicum in zijn 

huidige vorm geen verbeteringen oplevert ten opzichte van andere methoden bij het ondersteunen 

van het aanleren van de theorie. Ook de waarde van het practicum als motivatie hulpmiddel wordt 

door recent onderzoek van Abrahams (2009) in twijfel getrokken. Dat de positie van het practicum 

binnen het onderwijs nog steeds relevant is, blijkt onder andere uit recent onderzoek van Heijden, 

Kamphorst & Steenbeek-Jonker (2012), waarin de motieven voor docenten en leerlingen om 

practicum te doen worden onderzocht, maar ook uit het door de Technische Universiteit Eindhoven 

en Universiteit Twente uit Groot Brittannië overgenomen initiatief ‘Getting practical’, dat beoogt de 

effectiviteit en kwaliteit van het practicum te verbeteren (Scheffers-Sap & Wietsma, 2012). 

Op het Haarlemmermeerlyceum is de natuurkunde sectie bezig om te innoveren op het gebied van 

practica. In de bovenbouwklassen uit zich dat onder andere in de zogenaamde research-practica 

waarbij van de leerlingen wordt verwacht dat ze op in tweetallen op eigen gelegenheid 

experimenten uitvoeren, waarbij binnen de research-practica vaak mogelijkheid is om op te 

differentiëren op moeilijkheidsgraad. Zowel in de onderbouw als bovenbouw wordt er meer ingezet 

op kwaliteit en minder op kwantiteit van de practica. Practicum doen zelf is geen doel op zich meer. 

Met de bouw van het Sciencelab in 2010, om het Science-onderwijs een extra impuls te geven, zijn 

de meeste practicumlokalen verdwenen; een groot deel van de practica wordt nu in het Sciencelab 

uitgevoerd. Dit levert veel extra mogelijkheden op. De extra flexibiliteit zorgt er voor dat de eerder 

genoemde research-practica in de bovenbouw, op afspraak met de TOA, in het Sciencelab uitgevoerd 

kunnen worden. De komst vanhet Sciencelab heeft er daarnaast voor gezorgd dat de natuurkunde 

sectie de vrijheid kreeg om ook met de klassikale practica die in de onderbouw gebruikelijk waren te 

experimenteren. Bij een deel van de practica worden de klassen opgesplitst in drie kleinere groepen. 

Tijdens drie opvolgende lessen worden groepen van 8-10 leerlingen ‘op expeditie’ gestuurd naar het 

Sciencelab. De leerlingen voeren daar dan zonder het toezicht van de docent, maar wel onder 

begeleiding van een TOA het experiment uit. De docent blijft in het lokaal en geeft les aan de overige 

leerlingen. Inmiddels wordt deze manier van werken al sinds eind 2010 bij enkele practica per jaar 
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toegepast. Deze manier van practicum doen vereist qua organisatie echter meer werk. Dit extra werk 

ligt onder andere bij de organisatie rondom het practicum zelf, alles moet drie keer zo vaak klaar 

gezet/uitgevoerd worden. Dit legt een grotere werkdruk bij de TOA’s  en kan in sommige periodes 

ook voor een hele drukke bezetting van het Sciencelab zorgen en daardoor een grotere krapte in de 

mogelijkheden tot het inplannen van practica. Daarnaast vraagt het van de docent vaak extra werk 

aangezien de invulling van de lessen voor de leerlingen die in de klas achterblijven op zo’n manier 

vorm moet worden gegeven dat wel de vaart in het lesprogramma blijft, maar de afwezige leerlingen 

geen belangrijke stof missen. 

Het is dus voor de school belangrijk om er achter te komen of deze manier van werken nu 

daadwerkelijk deze extra investeringen waard is. Met dit onderzoek zal dan ook deze nieuwe manier 

van werken (deels) geëvalueerd worden zodat een beter gefundeerd besluit genomen kan worden 

over het wel of niet voortzetten hiervan binnen de natuurkundesectie. Onder de natuurkunde 

docenten op het Haarlemmermeerlyceum leeft namelijk het idee dat het uitvoeren van de practica in 

kleinere groepen een positieve invloed heeft op de manier waarop de leerlingen het practicum 

beleving. Omdat de aard van deze positieve invloed vrij vaag bleef is het eerste doel van dit 

onderzoek dan ook om middels interviews met docenten en TOA’s de observaties die deze bewering 

ondersteunen en de verschillen tussen de twee practicumvormen in kaart te brengen. Om deze 

evaluatie binnen dit onderzoek enigszins in te perken wordt specifiek gekeken naar een tweetal 

invloeden die betrekking hebben op de motivatie van de leerling voor het practicum, met name het 

verschil in affectieve leeruitkomsten van het practicum en de instelling van de leerlingen ten opzichte 

van het practicum, waarvoor in dit onderzoek de doeloriëntaties gekozen zijn om dit tot uitdrukking 

te brengen. Om het aantal invloedsfactoren te verminderen is het onderzoek uitgevoerd in slechts 

één jaarlaag van één opleidingsniveau, namelijk de Havo3-klassen. De keuze voor Havo3-klassen was 

deels uit praktisch oogpunt, met vier klassen was er gemakkelijk een gelijke splitsing te maken in een 

experimentele en een controlegroep, maar daarnaast zijn de Havo3-klassen een van de 

interessantste klassen om dit onderzoek in uit te voeren, zeker tegen het einde van het schooljaar. In 

Havo3-klassen staat de natuurkunde docent namelijk voor een interessante spagaat om enerzijds de 

leerlingen die het vak gaan kiezen goed voor te bereiden op stap naar Havo4, die als erg groot 

ervaren wordt, en anderzijds de leerlingen die het vak niet gaan kiezen, waarvoor natuurkunde in de 

3e klas eindonderwijs is. Daarnaast blijkt dat op het Haarlemmermeerlyceum de laatste jaren het 

aantal Havo-leerlingen dat een Natuur-profiel kiest onder het landelijk gemiddelde ligt.  
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2. Theorie 
In dit hoofdstuk zal in eerste instantie de problematiek rondom practica inhoudelijker besproken 

worden dan in de inleiding, met name de grote verscheidenheid aan doelen, waartoe het practicum 

wordt gebruikt en de (on)geschiktheid van het practicum om deze doelen, waaronder het motiveren 

van de leerlingen, te bereiken. Vervolgens zullen in paragraaf 2.2 de twee aspecten die invloed 

hebben op de motivatie van de leerlingen, die in dit onderzoek worden bekeken, worden uitgewerkt.  

2.1 Practica 
In dit onderzoek verstaan we onder practicum de lesvorm waarbij leerlingen, onder begeleiding, zelf 

aan het werk zijn met een praktische opdracht. Een van de problemen waar zowel docenten als 

onderzoekers tegenaan lopen bij respectievelijk het implementeren van en onderzoek doen naar 

practicum wordt omschreven door Hodson (1996). Het practicum wordt veelal aangegrepen om een 

breed scala aan doelen na te streven, waaronder: 

 Motiveren van leerlingen door plezier en interesse te stimuleren 

 Aanleren van praktische vaardigheden 

 Ondersteunen van het aanleren en de ontwikkeling van concepten 

 Inzicht geven in de wetenschappelijke methode en het aanleren van 

onderzoeksvaardigheden. 

 Inprenten van een wetenschappelijke houding 

 Bevorderen van de ontwikkeling van sociale vaardigheden 

Daarnaast blijkt uit onderzoek van onder andere Wilkinson & Ward (1997) dat er ook nog een groot 

verschil bestaat tussen de doelen die docenten voor ogen hebben met het practicum en wat de 

leerlingen ervaren dat de doelen zijn. Bij dat onderzoek werden leerlingen en docenten gevraagd om 

een tiental practicum doelen op volgorde te zetten van belangrijkheid. Vanwege de grote variëteit 

tussen scholen waren er geen eenduidig belangrijkste doelen aan te wijzen. Een van de doelen die 

zowel door docenten als leerlingen relatief belangrijk gevonden werd was ‘wetenschap leuker en 

interessanter maken door praktische toepassing’. Dit strookt met het eerste doel dat door Hodson 

gesteld was.  

Zoals in de inleiding al werd vermeld, blijkt uit onderzoek dat het practicum de verscheidenheid van 

doelen die docenten erbij voor ogen hebben vaak niet gehaald wordt. Vooral het ondersteunen van 

het aanleren en de ontwikkeling van concepten, wat door veel docenten toch als hoofddoel wordt 

gezien (Wilkinson & Ward, 1997), wordt door practica niet effectiever gemaakt dan door het 

toepassen van andere onderwijsvormen, aldus Berg en Buning (1994) en Abrahams & Mill ar (2008). 

Uit recent onderzoek van Abrahams (2009) blijkt ook dat de invloed van het practicum als 

motivatiemiddel om plezier en interesse te stimuleren, minder effectief is dan door docenten 

gedacht wordt. Vooral het verbeteren van de motivatie van leerlingen ten opzichte van de 

wetenschap blijkt niet of nauwelijks het gevolg te zijn van practica. In plaats van de langetermijn -

effecten van deze motivatie worden echter wel kortetermijn-effecten waargenomen. Het blijkt wel 

mogelijk te zijn om met practicum situationele interesse te creëren, hetgeen wel weer door een 

docent aangegrepen kan worden om het leren van de leerling op een positieve manier te 

beïnvloeden. Daarbij zorgen practica die die door de leerlingen als verassend, levendig, intens en 

vernieuwend ervaren worden de grootste stimulatie van situationele interesse. De kortdurendheid 
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van deze situationele interesse verklaart ook waarom docenten vaak (of vaker) practicum zouden 

willen doen, om zodoende de interesse van de leerlingen constant opnieuw te stimuleren. De 

waarde van deze kortdurende situationele interesse is volgens docenten dan ook om enerzijds het 

klassenmanagement te ondersteunen, vooral in lager opgeleide klassen, aangezien leerlingen het 

practicum vaak als een ontsnappingsmogelijkheid aan de normale klassikale lessen zien. Anderzijds 

wordt het practicum aangegrepen om het beeld dat wetenschap moeilijk, saai en vervelend is te 

doorbreken. 

Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat verschillende vormen waarin het practicum aangeboden kan 

worden ook een verschillende invloed heeft op de motivatie van de leerlingen voor het practicum 

(Kempa&Diaz, 1990). Consciëntieuze leerlingen, die een voorkeur hebben voor een formelere 

leeromgeving, bleken gemotiveerder voor practica, maar alleen als deze duidelijk expliciet omkaderd 

waren. Andere leerlingen die meer gemotiveerd waren door nieuwsgierigheid, hadden juist een 

voorkeur voor meer open vormen van practica. Een tweede onderscheid werd daarbij gemaakt 

tussen ‘gezelligheids’- leerlingen die liever in groepen discussieerden en de ‘doelgerichte’ leerlingen 

die een voorkeur vertoonden voor individueel werk of klassikale instructie. Deze invloeden zouden 

dan, samen met de eerdere observaties over de diffusie van verschillende practicumdoelen en de 

effectiviteit waarmee deze bereikt worden, meegenomen moeten worden bij het ontwerp van 

practica. 

 

2.2 Leerlingbeleving en doeloriëntatie 
Om te bekijken of de nieuwe manier van practicum doen, wat in dit onderzoek wordt geëvalueerd, 

invloed heeft op de motivatie van de leerlingen ten opzichte van het reguliere practicum wordt naar 

twee aspecten gekeken die een invloed hebben op de motivatie van de leerlingen: de 

leerlingbeleving, met name op het affectieve vlak, en de doeloriëntatie. Van beide aspecten zal in de 

volgende paragrafen de achtergrond worden uitgewerkt en zullen de begrippen die terug komen in 

de onderzoeksschalen van de vragenlijst expliciet worden gedefinieerd.  

2.2.1 Leerlingbeleving 

Leerlingbeleving, zoals het in dit onderzoek gebruikt wordt, is een breed begrip dat een duiding geeft 

van hoe leerlingen over het practicum denken en hoe ze het practicum ervaren. Een aantal aspecten 

van deze brede leerlingbeleving zijn van invloed op de motivatie en/of interesse van de lee rlingen 

van voor het practicum. Om deze invloeden nader te bekijken wordt bij dit onderzoek gebruik 

gemaakt van het belevingsmodel dat opgesteld is door Van der Vaart (2012) (zie figuur 2-1). Op basis 

van dit belevingsmodel is door Van der Vaart een vragenlijst ontwikkeld om deze leerlingbeleving 

meten voor scheikundepractica.  
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Figuur 2-1: Het belevingsmodel van Van der 

Vaart (2012). 

Figuur 2-2: Het model van Millar et al. (2002) 

Het model is gebaseerd op een eerder model van Millar et al. (2002), dat veel gebruikt wordt om de 

effectiviteit van practica te onderzoeken (zie figuur 2-2). Hierbij zijn vier verschillende onderdelen te 

onderscheiden. De doelen die de docent beoogt met het practicum (A) beïnvloeden het gedrag van 

de docent (en TOA) tijdens het practicum (B). Op basis van wat de leerlingen waarnemen van het 

gedrag van de docenten en TOA’s vertonen ze zelf een bepaald gedrag (C) en daaruit vloeien de 

leeruitkomsten (D) voort. Binnen dit model zijn er twee effectiviteitsniveau’s gedefinieerd. De eerste 

vorm van effectiviteit bekijkt of het gedrag dat de leerlingen vertonen aansluit bij het gedrag dat de 

docent van de leerlingen verwacht. De tweede vorm van effectiviteit beschrijft of de leeruitkomsten 

overeenkomen bij de leerlingen overeenkomen met de door de docent beoogde doelen.  In zijn 

belevingsmodel herstructureert Van der Vaart het model van Millar tot de drie onderdelen: 

randvoorwaarden, onderwijsactiviteiten en leeruitkomsten.  

Onder randvoorwaarden schaart Van der Vaart twee soorten aspecten. Ten eerste het door Millar 

beschreven beoogde doel dat de docent met het practicum wil bereiken (A). Dit heeft directe invloed 

op de onderwijsactiviteiten die in het practicum plaatsvinden. Ten tweede heeft het begrip 

randvoorwaarden betrekking op de practicumomgeving; de fysieke ruimte waarin het practicum 

wordt uitgevoerd, alsmede de beschikbaarheid van practicumbenodigdheden, maar ook de 

veiligheidsregels tijdens het practicum. Dit heeft gedeeltelijk ook invloed op de onderwijsactiviteiten, 

een gebrek aan materiaal kan bijvoorbeeld de opties beperken, maar heeft ook een direct effect op 

de beleving van de leerlingen van het practicum. Zo zal een drukkere ruimte invloed kunnen hebben 

op het gedrag van de leerlingen en op het gevoel van welbehagen dat de leerling ondervindt bij het 

werken in een dergelijke ruimte. Hoewel dit aspect in het model van Millar onbelicht is en dit dus een 

zinnige toevoeging is, zorgt deze samenvoeging, van aan de ene kant de beoogde practicumdoelen 

en aan de andere kant deze fysieke randvoorwaarden onder de noemer ‘randvoorwaarden’, ervoor 

dat nu juist het belang van het eerstgenoemde aspect onderbelicht wordt en verdient het dus de 

aanbeveling om het onderdeel Randvoorwaarden uit te splitsen naar bijvoorbeeld Randvoorwaarden 

en Beoogde doelen, zie figuur 2-3. 
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Figuur 2-3: Voorgestelde aanpassing op het belevingsmodel van Van der Vaart. 

Onderwijsactiviteiten omhelst alle zaken die plaatsvinden binnen de practicum les, met daarbij de 

nadruk op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van kennis en omvat zowel het gedrag 

van de docent (B) als het gedrag van de leerling (C) uit het model van Millar. Onder de 

onderwijsactiviteiten vallen onder andere de mate waarin leerlingen zelfstandig te werk kunnen 

gaan, of leerlingen samen mogen/kunnen werken, en de mate van integratie van het practicum met 

de lesstof. 

De laatste categorie, leeruitkomsten, wordt onderverdeeld in drie soorten, cognitieve leeruitkomsten 

metacognitieve leeruitkomsten en affectieve leeruitkomsten. Onder cognitieve leeruitkomsten wordt 

onder andere de mate waarin de leerlingen tijdens het practicum leren wat ze moeten leren en het 

behalen van de verschillende doelen van het practicum, tevens houden ze sterk verband met de 

effectiviteit van het practicum. Metacognitieve leeruitkomsten houden verband met de kennis van 

de eigen vaardigheden in het uitvoeren van bepaalde taken, zoals samenwerking, en het toepassen 

van verbeterstrategiën op deze vaardigheden. De affectieve leeruitkomsten hebben meer te maken 

met de houding ten opzichte van practica en de beleving van de leerlingen, waaronder interesse en 

inzet voor  en plezier in het practicum. Vooral de affectieve leeruitkomsten en enkele metacognitieve 

leeruitkomsten zijn voor dit onderzoek interessant omdat deze directer gelieerd zijn aan de motivatie 

van de leerlingen. Daarnaast blijken de cognitieve leeruitkomsten vaak erg lastig te meten te zijn 

(Abrahams 2009). 

Uit de complete leerlingbeleving vragenlijst van Van der Vaart is een aantal schalen geselecteerd die 

het dichtst gelieerd zijn aan leerlingmotivatie. Hieronder vallen alle schalen die te maken hebben met 

affectieve leeruitkomsten, Relevantie/Nu, Plezier en Interesse/Inzet en daarnaast de schalen 

Samenwerken en Randvoorwaarden. In de komende paragrafen zal elk van deze concepten 

besproken worden.  

Relevantie/Nut 

Met de Relevantie/Nut schaal wordt gemeten in hoeverre de leerling het practicum een beeld heeft 

van hoe het practicum aansluit aan de ene kant binnen de school als een aanvulling op andere delen 

van het curriculum en aan de andere kant buiten school bij de belevingswereld van de leerlingen, 

met name het beroepstoekomstperspectief. De ontwikkelingen die Van der Vaart (2012) op dit vlak 
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aanhaalt met betrekking tot de verschuiving richting context onderwijs in de nieuwe scheikunde, zijn 

voor het natuurkunde onderwijs inmiddels ook relevant, met de op handen zijnde invoering van 

nieuwe natuurkunde in de bovenbouw komen jaar. Het idee daarachter is dat doormiddel van de 

verschuiving richting meer context, beter aangesloten wordt bij de belevingswereld van de leerlingen 

en ze daardoor beter de relevantie en het nut zijn van de geleerde concepten,  wat dan weer zou 

moeten leiden tot een beter motivatie voor het vak. 

Plezier 

Plezier is één van de affectieve leeruitkomsten uit het belevingsmodel en wordt door Fraser (1981) 

‘Enjoyment of science lessons’ genoemd. Plezier zou onder andere de motivatie van de leerling voor 

practicum positief kunnen beïnvloeden, al blijkt zoals eerder vermeld dit vaak niet hand in hand te 

gaan met een grotere motivatie voor het vak of de wetenschap in zijn algemeenheid. In hetzelfde 

onderzoek van Abrahams (2009) werd ook aangegeven dat de observatie die veelal gemaakt wordt , 

dat leerlingen het practicum leuk vinden, waarschijnlijk meer te maken heeft met de verandering van 

omgeving en lesstijl, een onderbreking in het normale lesritme, dan met een intrinsiek genoegen dat 

leerlingen scheppen in het doen van practicum. 

Interesse/Inzet 

Interesse is het gevoel dat er voor zorgt dat een leerling zijn aandacht richt op, in dit geval, het 

practicum. Onder inzet verstaan we in dit onderzoek een bereidheid om het benodigde of zelfs extra 

werk in het practicum te steken. Op het gebied van interesse wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen de persoonlijke interesse en situationele interesse (Abrahams 2009). Persoonlijke interesse is 

daarin de meer intrinsieke interesse, die vaak al in een leerling aanwezig is en die er voor zorgt dat de 

leerling bij een activiteit binnen de interessesfeer beter oplet en meer leert dan een leerling die er 

geen persoonlijke interesse in heeft. Onder situationele interesse wordt de interesse verstaan die 

gestimuleerd wordt door de situatie waarin de leerling zich bevindt. Het effect van de situationele 

interesse is vaak een stuk minder dan dat van persoonlijke interesse, maar is echter wel beter te 

beïnvloeden door de docent. De Interesse/Inzet schaal die in dit onderzoek gebruikt wordt houdt 

met name verband met de persoonlijke interesse van leerlingen voor het doen van het practicum en 

de daaruit voortvloeiende extra inzet die leerlingen tonen voor het practicum. 

Samenwerken 

Met name sinds de invoering van het studiehuis is naast de focus op zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van de leerling een grotere nadruk komen te liggen op het samenwerken. 

Samenwerken is door Fraser et al. (1993) omschreven als: “the extent to which students know, help 

and are supportive of one another”. Het ontwikkelen van deze vaardigheden tijdens de middelbare 

schoolcarrière wordt beschouwd als een belangrijk aspect van de algemene ontwikkeling, ter 

voorbereiding op de maatschappij en met name ook richting de eventuele vervolgopleiding, waarbij 

van deze vaardigheid veelvuldig gebruik gemaakt wordt. 

Randvoorwaarden 

In tegenstelling tot de definitie van het begrip randvoorwaarden in het belevingsmodel van Van der 

Vaart, waarin deze randvoorwaarden een groot aantal aspecten omvat, beperken we ons in dit 

onderzoek tot de fysieke randvoorwaarden die direct invloed hebben op de (affectieve) 

leeruitkomsten, met name hoe de leerlingen de practicumruimte, het Sciencelab, ervaren.  Deze 

expressie van het begrip randvoorwaarden wordt in de Science Laboratory Environment Instrument 

(SLEI) ontwikkeld door Fraser (1993) ‘Material Environment’ genoemd.  
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2.2.2 Doeloriëntatie 

Een van de actiefste onderzoeksgebieden op het vlak van motivatie ligt momenteel op het gebied 

van doeloriëntatie (achievement goal orientation). Door het brede onderzoeksgebied zijn in 

verschillende onderzoeken verschillende interpretaties, en op basis daarvan ook andere nuances in 

de vraagstelling binnen deze onderzoeken, van het begrip doeloriëntatie. De twee meest gangbare 

zijn volgens een overzichtsartikel van Pintrich et al. (2003): ‘de gronden en doelstellingen die 

leerlingen najagen in prestatie situaties’ en ‘de criteria die leerlingen gebruiken om de mate van 

succes te beoordelen’. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de tweede definitie, die door Nicholls 

en collegae veel gebruikt wordt, waaronder in Duda & Nicholls (1992), waar het doeloriëntatie deel 

van de in dit onderzoek gebruikte vragenlijst op gebaseerd is. De verschillende doelen die leerlingen 

adopteren zijn direct van invloed op de manier waarop ze zich in een situatie, zoals een practicum, 

inzetten en hebben dus een directe invloed op de motivatie van de leerling. 

Binnen de doeloriëntatie-theorie wordt meestal een tweedeling gemaakt in twee soorten doelen, 

mastery en performance doelen (Ames, 1992). Deze mastery en performance doelen geven elk een 

verschillende benadering weer van hoe mensen succes ervaren of hun doel nastreven of geven aan 

hoe een persoon over zichzelf, de ondernomen taak en het resultaat daarvan denkt. 

Bij een mastery benadering staat het geloof dat inzet en resultaat samenhangen centraal, dat indien 

ergens voldoende tijd en moeite in wordt gestoken dit leidt tot een succesvolle afronding van een 

taak (Weiner, 1979). Karakteristiek voor deze mastery benadering zijn onder andere een wil om 

nieuwe vaardigheden te leren, diepgaand begrip te verkrijgen en het eigen niveau van beheersing te 

verhogen (zie bijv. Nichols, 1984). De focus ligt hierbij op het bereiken van absolute, zelfgestelde 

doelen. Een mastery benadering wordt vaak gekoppeld aan een intrinsieke motivatie om te leren (zie 

bijv. Dweck & Leggett, 1988), volgt vaak uit een persoonlijke interesse en heeft een positieve 

uitwerking op sommige metacognitieve aspecten (Elliot, 1999). 

Bij een performance benadering staat de focus op de eigen bekwaamheid en gevoel van 

eigenwaarde centraal (zie bijv. Nichols, 1984). Hierin ligt de focus veel meer op de vergelijking met de 

omgeving en is het leren enkel een hulpmiddel om een doel te bereiken en geen doel op zich  (zie 

bijv. Ames, 1984). Karakteristiek voor de performance benadering zijn onder andere de wil om beter 

te presteren dan anderen, publieke erkenning krijgen voor het presteren.  Als een gevolg hiervan kan 

het zelfbeeld bedreigd worden als hard werken niet tot gewenste resultaten leidt, waardoor typisch 

voor performance het vermijden van mislukking een doel is geworden.  

Omdat binnen de performance benadering ook weer een tweedeling wordt gevonden tussen de 

positieve en negatieve aspecten, heeft er toe geleidt dat deze in onderzoeken vaak uitgesplitst 

worden in performance-approach en performance-avoidance doeloriëntaties (Elliot, 1997). Bij 

approach motivatie wordt gedrag gestuurd door het bereiken van een positief of gewenst gevolg, 

terwijl bij avoidance motivatie het gedrag gestuurd wordt door het vermijden van een negatief of 

ongewenst gevolg (Elliot, 1999). Door Elliot & McGregor (2001) wordt zelfs beargumenteerd om deze 

tweedeling op de zogenaamde valentie as ook door te trekken naar mastery, maar in tegenstelling 

tot de splitsing binnen de performance benadering, wordt dit nog niet wijd geaccepteerd.  

Het is verder belangrijk om te vermelden dat beide doeloriëntatiebenaderingen elkaar niet 

noodzakelijkerwijs uitsluiten (Pintrich et al., 2003), maar juist loodrechte benaderingen zijn of elkaar 

zelfs kunnen versterken bij het bereiken van het gestelde doel.  
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Tot slot is er een derde doeloriëntatie benadering die nu en dan wordt geïdentificeerd, veelal door 

Nicholls et al. (zie bijv. Nicholls et al. 1990), de work avoidance-benadering. Centraal hierin staat de 

wens om zo min mogelijk moeite in een taak te steken, bij voorkeur omdat de taak gemakkelijk is. 

Deze valt niet binnen de eerder genoemde avoidance dimensie aangezien die betrekking heeft op 

het vermijden van negatieve gevolgen. Leerlingen die zich minder bekwaam of verveeld voelen, of 

het idee hebben dat ze zelf niet de controle hebben, blijken sneller geneigd om een work avoidance-

benadering te adopteren (Seifert & O’Keefe, 2001).  
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3. Onderzoeksvragen 

3.1 Hoofdvragen 
Bij dit onderzoek is een tweetal hoofdvragen opgesteld: 

1. Wat zijn volgens de natuurkundedocenten en TOA’s de verschillen tussen het uitvoeren van 

de practica in kleine groepen en de klassikale practica? 

 

2. Heeft het uitvoeren van practica in kleinere groepen zonder docent in het Sciencelab invloed 

op de leerlingbeleving en doeloriëntatie van Havo 3 leerlingen? 

3.2 Deelvragen 
Hoofdvraag 1 is opgesplitst in de volgend deelvragen: 

1.1. Welke observaties hebben docenten en TOA’s gedaan van de verschillen tussen de practica 

in kleine groepen en de klassikale practica? 

 

1.2. Welke verschillen tussen de practica in kleine groepen en de klassikale practica geven 

docenten en TOA’s aan, in de manier waarop leerlingen het practicum beleven.  

Hoofdvraag 2 is opgesplitst in de volgende deelvragen: 

2.1. Is er verschil in leerlingbeleving en doeloriëntatie tussen de experimentele groep, waarin het 

practicum in kleinere groepen werd uitgevoerd en de controlegroep, waarin het practi cum 

klassikaal is uitgevoerd? 

 

2.2. Welke specifieke kenmerken van de practica in kleinere groepen hebben veel invloed op de 

leerlingbeleving en doeloriëntatie in de experimentele groep?  

 

2.3. Wat zijn de invloeden van verschillende achtergrondkenmerken (geslacht, gekozen profiel, 

natuurkundecijfer, algemene waardering voor natuurkunde) van HAVO3 leerlingen op de 

leerlingbeleving en doeloriëntatie? 
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4. Methodologie 
In dit hoofdstuk zal eerst een beeld geschetst worden van de kenmerken van de respondenten van 

dit onderzoek en de procedure. Vervolgens zullen de twee instrumenten waarmee de data verzameld 

is, de interviews en de vragenlijsten, worden toegelicht. Tot slot wordt aandacht besteed aan de 

gebruikte methoden van data-analyse en de validiteit van de vragenlijst. 

4.1 Respondenten en procedure 
Allereerst zijn er interviews afgenomen met vier natuurkunde docenten en twee TOA’s, telkens met 

twee geïnterviewden tegelijk, zodat ze elkaar konden aanvullen en er discussie kon ontstaan zonder 

dat er één of enkele docenten het gesprek domineerden. Alle ondervraagden waren mannen, met 

verschillende ervaring. Het eerste duo bestond uit een ervaren tweedegraads docent van in de 50 

jaar oud en een ervaren eerstegraads docent van in de 40. Het tweede duo bestond uit een ervaren 

tweedegraads docent van in de 50 en een eerstegraadsdocent in opleiding van 25 jaar oud. De beide 

TOA’s hebben slechts 3 tot 4 jaar ervaring in het onderwijs en waren achter in de 30 en achter in de 

40 jaar oud. 

Vervolgens is er een vragenlijst is afgenomen bij vier reguliere havo3-klassen op dezelfde school. Elk 

van deze klassen had een andere docent. Twee van de havo3-klassen vormden de experimentele 

groep (47 leerlingen) en de andere twee klassen de controlegroep (50 leerlingen). De indeling van de 

klassen in de experimentele en controlegroep is deels willekeurig en deels beïnvloed door 

overwegingen van praktische aard. In de onderstaande tabellen is een verdeling van de leerlingen 

weergegeven naar geslacht en naar profielkeuze, uitgesplitst voor de experimentele en de 

controlegroep (zie Tabel 4-1 en 4-2). 

Tabel 4-1: Geslachtsverdeling binnen de experimentele en de controlegroep.  

 Jongens Meisjes 

Experimentele groep 19 26 

Controlegroep 23 23 

Totaal 42 49 

 

Tabel 4-2: Profielkeuze binnen de experimentele en controlegroep. Bij het NG-profiel is het aantal 

leerlingen dat natuurkunde kiest tussen haakjes aangegeven. 

  
 
 

Natuur en  
Techniek  
(NT) 

Natuur en 
Gezondheid 
(NG) 

Economie en 
Maatschappij 
(EM) 

Cultuur en 
Maatschappij 
(CM) 

  N % N % N % N % 

Experimentele groep  9 20 4 (2) 9 30 65 3 6 

Controlegroep  10 20 3 (3) 6 31 62 6 12 

Totaal  19 20 7 (5) 7 61 64 9 9 

 

In tabel 4-1 is te zien dat de experimentele groep een iets groter aantal meisjes bevat dan jongens, 

terwijl de verdeling in de controlegroep volstrekt gelijk is.  In tabel 4-2 is te zien dat er weinig verschil 

is tussen de profielkeuzes tussen de experimentele groep en de controlegroep. Als we deze 
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percentages vergelijken met de landelijke gemiddelden van het schooljaar 2010-2011 van het CBS 

(Onderwijsraad (2011)) dan valt op dat er veel meer leerlingen NT en EM kiezen en opzichte van de 

landelijke gemiddelden die respectievelijk op 11%  en 44% liggen. De NG en CM profielen worden 

daarentegen veel minder gekozen dan landelijk, waar deze in respectievelijk 19% en 17% van de 

gevallen wordt gekozen door havo-leerlingen. De vergelijking is echter niet direct uit te voeren 

aangezien in het rapport van het CBS de dubbelprofielen NT/NG en EM/CM apart beschouwd 

worden en respectievelijk 5% en 2% van de leerlingen voor een dergelijk profiel kiest. In dit 

onderzoek is dergelijk onderscheid echter niet gemaakt. Het grote verschil met het landelijk 

gemiddelde  zal bij het NT-profiel dus enigszins geflatteerd zijn. Wat wel een heel duidelijk verschil is, 

is dat het percentage leerlingen dat een N-profiel kiest (NT of NG) met 27% flink lager ligt dan het 

landelijk gemiddelde van 35%. Om dit verband nader te bekijken is in tabel 4-3 is de profielkeuze 

uitgesplitst naar geslacht. 

Tabel 4-3: Profielkeuze uitgesplitst naar geslacht. Bij het NG-profiel is het aantal leerlingen dat 

natuurkunde kiest tussen haakjes aangegeven. 

  
 
 

Natuur en  
Techniek  
(NT) 

Natuur en 
Gezondheid 
(NG) 

Economie en 
Maatschappij 
(EM) 

Cultuur en 
Maatschappij 
(CM) 

  N % N % N % N % 

Jongens  14 33 2 (2) 5 25 60 1 2 
Meisjes  4 8 5 (3) 10 32 67 7 15 

Totaal  18 20 7 (5) 8 57 63 8 9 

 

Uit tabel 4-3 blijkt dat het grootste deel van de leerlingen dat NT kiest uit jongens bestaat, terwijl de 

overige profielen populairder zijn onder meisjes. Dit beeld komt overeen met het landelijke beeld, 

waarbij de eerder genoemde verschillen van de gehele populatie met het l andelijke gemiddelde voor 

zowel jongens als meisjes terug te vinden is. Aangezien bij dit onderzoek rekening wordt gehouden 

met profielkeuze als achtergrondvariabele, is de verwachting dat dit verschil met de landelijke 

gemiddelden weinig invloed zal hebben op de uiteindelijke conclusies. 

Zowel de experimentele groep als de controlegroep heeft het practicum ‘Serie- en 

parallelschakelingen’ uitgevoerd. Dit practicum richtte zich op het maken van schakelingen en kennis 

maken met en gebruik maken van de ampère- en voltmeters en besloeg een volledig lesuur van 45 

minuten. In de lessen voorafgaand aan het practicum was de bijbehorende theorie al behandeld. De 

controlegroep heeft het practicum klassikaal uitgevoerd in het Sciencelab en van de experimentele 

groep is in drie opvolgende lessen telkens een derde van de leerlingen naar het Sciencelab gestuurd 

om het practicum uit te voeren. Door zowel de experimentele groep als de controlegroep is het 

practicum in tweetallen uitgevoerd. Daarbij werd de controlegroep ondersteund door de docent en 

de TOA die beiden rondliepen om vragen te beantwoorden of anderszins leerlingen verder op weg te 

helpen. Bij de experimentele groep was de docent niet aanwezig en vervulde de TOA deze rol alleen.  

In de les nadat het practicum was uitgevoerd is vervolgens door de eigen docent de vragenlijst 

afgenomen. 

  



14 
 

4.2 Instrumenten 

4.2.1 Interviews 

Zoals eerder vermeld zijn de interviews telkens met duo’s uitgevoerd. De interviews hadden een 

open structuur, waarin de interviewer het gesprek af en toe bijgestuurd heeft en discussie tussen de 

geïnterviewden is gestimuleerd. Het interview is ingeleid met een uitleg over het onderzoek en een 

situatieschets van de twee verschillende methoden om het practicum uit te voeren.  

In de interviews is aan twee zaken aandacht besteed. In eerste instantie is er gevraagd naar de 

persoonlijke observaties en ervaringen waarin verschillen tussen de twee practica-methoden naar 

voren zijn gekomen. Daarna is de geïnterviewden gevraagd om de verschillen tussen de  twee 

methoden aan te geven, met name de verschillen die effect hadden op de practicumervaring van de 

leerling. Tot slot is elk duo gevraagd om de meest wezenlijke van deze verschillen aan te geven.  

De interviews zijn met een voicerecorder opgenomen en duurden tussen de 10 en 14 minuten per 

stuk.  

4.2.2 Vragenlijst 

Voor het onderzoeken van de motivatie van de leerlingen is gebruik gemaakt van een vragenlijst , 

waarbij van de leerlingen eerst een aantal achtergrondkenmerken gevraagd wordt (geslacht, 

profielkeuze, gemiddeld natuurkundecijfer en waardering voor het vak natuurkunde  in de vorm van 

een rapportcijfer). Daarna wordt de leerling gevraagd om in totaal 51 items te scoren op een 5-punts 

Likertschaal, waarbij ‘Helemaal mee oneens’ overeenkomt met  score van 1 en  ‘Helemaal mee eens’ 

overeenkomt met een score van 5. Voor de experimentele groep werd de vragenlijst aangevuld met 

een viertal open vragen met betrekking tot het uitvoeren van het practicum in de kleinere groepen. 

In bijlage I is de vragenlijst voor de experimentele groep opgenomen. In tabel 4-4 zijn de gebruikte 

schalen en typische items voor de schalen weergegeven. 

De vragenlijst zelf is gebaseerd op twee andere instrumenten. Het eerste deel van de vragenlijst is 

gebaseerd op de vragenlijst practicumbeleving ontwikkeld door Van der Vaart (2012). Dit instrument 

is zelf weer gebaseerd op een aantal andere bestaande instrumenten, waaronder de Science 

Learning Environment Inventory (SLEI) van Fraser et al. (1993) waaruit vragen ontleend zijn in de 

schalen randvoorwaarden en samenwerken. De schalen Relevantie/Nut, plezier en Inzet/Moeite zijn 

deels ontleend aan een door Boekaerts & Otten (1990) een voor meer vakken veralgemeniseerde 

versie van de door het CITO ontwikkelde Attitude Scale towards English (ASE). Tot slot wordt een 

aantal vragen uit de Plezier schaal ontleend aan de Test of Science Related Attitudes (TOSRA) 

ontwikkeld door Fraser (1981). Het tweede deel van de vragenlijst is gebaseerd op de Nederlandse 

versie van de doeloriëntatie-vragenlijst van Duda & Nicholls (1992) zoals beschreven in het 

onderzoek van Koopman, Teune & Beijaard (2008). 

Uit de vragenlijst practicumbeleving van Van der Vaart zijn de schalen Relevantie/Nut, Samenwerken, 

Plezier, Inzet/Moeite en Randvoorwaarden gehaald. Uit deze vijf schalen zijn een aantal items 

geschrapt die voor dit onderzoek niet relevant waren. Zo is binnen de schaal Inzet/Moeite is het item 

“Ik steek weinig tijd in het schrijven van practicumverslagen” geschrapt, omdat van dit practicum 

geen verslag geschreven werd. Ook is naar aanleiding van de docentinterviews de vraag “Ik zou graag 

buiten de les ook experimenteren in het Sciencelab” toegevoegd. De focus van de schaal verschuift 

hierdoor en is hernoemd tot de schaal Interesse/Inzet. Omdat dit onderzoek één specifiek practicum 
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betreft zijn de items die in de vragenlijst zijn opgenomen, met uitzondering van de items in de 

Relevantie/Nut-schaal, herschreven van een algemene vorm: “Onze practica zijn meestal 

interessant.” naar een specifieke vorm: “Het practicum is interessant.” Daarnaast is in de betreffende 

items de term practicumruimte vervangen door Sciencelab.  

Uit de originele doeloriëntatie vragenlijst van 29 items zijn in totaal 5 items weggelaten die voor dit 

onderzoek niet relevant waren. Omdat de vragenlijst specifiek op dit ene practicum gefocussed was, 

waarvoor geen cijfer gegeven werd, waren de drie items die daar betrekking op hadden, zoals “Ik 

voel me als leerling tevreden als ik niet veel hoef te leren en toch een goed cijfer haal.”  niet rel evant. 

Daarnaast zijn ook de items “...ik bepaalde taken of opdrachten niet uit hoef te voeren maar anderen 

die taken of opdrachten wel moeten doen.” en “... ik een moeilijk probleem oplos door er hard aan 

te werken.” voor dit practicum niet relevant. De overige 24 items zijn evenals bij de vragenlijst 

practicumbeleving waar nodig herschreven zodat ze alleen op dit practicum betrekking hebben, zoals 

bijvoorbeeld “... ik beter ben dan anderen.” herschreven is tot “... ik beter ben in practicum dan 

anderen.” 

4.3 Analyses 

4.3.1 Interviews 

Gezien de exploratieve aard van de interviews zijn deze enkel door de interviewer zelf geanalyseerd.  

Bij het uitvoeren van de analyse is gebruik gemaakt van de geluidsopnamen van de interviews. Uit de 

interviews zijn de belangrijkste punten op de twee vlakken, persoonlijke observaties en verschillen in 

de practicumervaring, samengevat. Daarbij is ook gekeken naar mogelijke verschillen tussen 

docenten en TOA’s. 

4.3.2 Vragenlijst 

Na het afnemen van de vragenlijst is de data verwerkt met SPSS 21. Negatief geformuleerde items 

zijn omgedraaid zodat bijvoorbeeld een score van 1 een score van 5 werd. Vervolgens zijn er schalen 

geconstrueerd. 

Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid te bekijken is van elke schaal Cronbach’s alpha berekend. Hieruit bleek dat 

de meeste schalen voldoende betrouwbaar waren. Voor de schaal Randvoorwaarden kon de 

betrouwbaarheid drastisch verbeterd worden van 0,59 naar 0,69 door het weglaten van het item 

“Tijdens het practicum kunnen we lol trappen”. In tabel  4-4 is het aantal items en Cronbach’s alpha 

per schaal weergegeven evenals een voor de schaal typisch item. 

De betrouwbaarheid van de schalen Relevantie/Nut, Samenwerken en Randvoorwaarden laat te 

wensen over vanwege de Cronbach’s alpha onder de 0,70, maar omdat ze daar wel in de buurt 

komen zullen in dit onderzoek wel meegenomen met de opmerking dat ze slechts redelijk 

betrouwbaar zijn. Als de betrouwbaarheid van de schalen vergeleken wordt met die gevonden door 

Van der Vaart valt op dat voor de schalen Relevantie/Nut (was 0,69), Samenwerken (was 0,69) en 

Plezier (was 0,85) de betrouwbaarheid goed overeen komt. Voor de schalen Interesse/Inzet en 

Randvoorwaarden  zijn wel grote verschillen in betrouwbaarheid te zien. De betrouwbaarheid van de 

Randvoorwaarden schaal ligt in dit onderzoek echter een stuk lager (was 0,80) en de 

betrouwbaarheid van de herziene Interesse/Inzet-schaal is behoorlijk gestegen (was 0,64). In beide 

gevallen zijn dit de schalen die inhoudelijk het meest veranderd zijn. De Randvoorwaarden-schaal  
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Tabel 4-4 Schaal, aantal items (N), Cronbach’s alpha en typische items per schaal. 

Onderzoeksschaal N Cronbach’s 
alpha 

Typische items 

Relevantie/Nut 6 0,69 “Ik denk dat practica voor veel beroepen interessant 
zijn.” 

Samenwerken 5 0,66 “Tijdens het practicum helpen we elkaar als we er 
niet uitkomen.” 

Plezier 5 0,85 “Het practicum is leuk.” 
 

Interesse/Inzet 5 0,75 “Het practicum is interessant.” 
 

Randvoorwaarden 5 0,68 “Het Sciencelab ziet er opgeruimd uit.” 
 

Mastery 9 0,85 “Ik voel me als leerling tevreden als ik laat zien dat ik 
goed ben in practicum.” 

Performance 9 0,72  “Ik voel me als leerling tevreden als anderen bij 
practicum iets niet weten en ik wel.” 

Work avoidance 6 0,75 “Ik voel me als leerling tevreden als ik weinig 
uitspook maar het practicum toch voor elkaar krijg. 

 

heeft een drastisch verminderd aantal items en in de Interesse/Inzet-schaal is de focus verschoven 

door het vervangen van een vraag. 

Binnen de schalen uit de doeloriëntatie vragenlijst komt de betrouwbaarheid van de schalen Mastery 

(was 0,85) en Work Avoidance (was 0,72) vrijwel overeen met die gevonden door Koopman, Teune & 

Beijaard (2008). De Performance schaal heeft echter een lagere Cronbach ’s alpha (was 0,80). In een 

recenter artikel  van Koopman et al. (2011) worden voor alle drie de schalen een stuk hogere alpha’s 

gerapporteerd. Het aantal respondenten lag hier echter ook een stuk hoger (N = 719).  

Validiteit  

Om zicht te krijgen op de validiteit van de vragenlijst, is gekeken of er correlaties tussen schalen 

gevonden konden worden die overeenstemmen met verbanden die in de literatuur omschreven 

worden. De Pearson correlaties tussen de leerlingbeleving-schalen en tussen de doeloriëntatie-

schalen zijn uitgerekend en weergegeven in tabellen 4-5 en 4-6. 

In tabel 4-5 is een overlap te zien tussen de schaal Interesse/Inzet enerzijds en Relevantie/Nut (0,68) 

en Plezier(0,66) anderzijds.Deze correlaties wordt door Van der Vaart ook gerapporteerd (0,59 en 

0,48) en zijn te verwachten. Ook is er een overlap tussen de schaal Plezier en de schaal Samenwerken 

(0,53).  Deze correlatie is een stuk groter dan die gerapporteerd door Van der Vaart (0,28). Dit 

verschil is mogelijk te verklaren door de verschillende doelgroep. Het onde rzoek van Van der Vaart 

richt zich namelijk op bovenbouwleerlingen met een N-profiel. 

  



17 
 

Tabel 4-5: Pearson correlaties tussen de leerlingbeleving-schalen.  
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Relevantie/Nut 1     

Samenwerken 0,16 1    

Plezier 0,42** 0,53** 1   

Randvoorwaarden 0,20 0,40** 0,47** 1  

Interesse/Inzet 0,68** 0,31** 0,66** 0,31** 1 

Met * en ** zijn de significante correlaties met respectievelijk p < 0,05 en p < 0,01 aangegeven.  

Tabel 4-6: Pearson correlaties tussen de leerlingbeleving-schalen. 
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Mastery 1   

Performance 0,30** 1  

Work avoidance -0,24* 0,21* 1 

Met * en ** zijn de significante correlaties met respectievelijk p < 0,05 en p < 0,01 aangegeven.  

Binnen de doeloriëntatieschalen (zie tabel 4-6) is er een positieve significante correlatie tussen 

Mastery en Performance en tussen Performance en Work avoidance. Dit komt overeen met het 

beeld dat Koopman et al. (2011) rapporteren. Er is een negatieve significante correlatie gevonden 

tussen Mastery en Work avoidance, dit komt overeen met wat te verwachten is op basis van het 

doeloriëntatie-model zoals onder andere gemeten is door Eliot & McGregor (2001). 

Zowel voor het leerlingbeleving-deel als het doeloriëntatie-deel van de vragenlijst zijn de gevonden 

correlaties dus conform de verwachtingen, wat een indicatie is dat de vragenlijst valide is.  

Verdere analyses 

Ten behoeve van de resultaten in het volgende hoofdstuk zijn per schaal de gemiddelden 

uitgerekend. Tevens is door middel van T-toetsen bepaald op welke schalen significante verschillen 

optreden. Hierbij zijn verschillen in gemiddelden gezocht tussen leerlingen op basis van de 

achtergrondvariabelen (geslacht, profielkeuze, gemiddeld cijfer en waardering voor het vak) en 

tussen leerlingen die tot de experimentele of controlegroep behoren.  Bij de open vragen voor de 

experimentele groep zijn vergelijkbare antwoorden gegroepeerd en is het aantal keren dat elk soort 

argument gegeven werd geteld.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende delen van het onderzoek gepresenteerd. 

In de eerste paragraaf worden de resultaten van de interviews met natuurkundedocenten en TOA’s 

gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd. 

5.1 Interviews 
Uit de interviews is in eerste een samenvatting gemaakt van de persoonlijke observaties waarin de 

docenten en TOA’s verschillen tussen de twee practica-methoden hadden bemerkt. Bij de 

antwoorden was hier een groot verschil tussen de docenten en de TOA’s aangezien bij het uitvoeren 

van de practica in kleinere groepen de docent zelf niet aanwezig was. In tabel 5-1 staan de 

observaties van de TOA’s en docenten. In alle opmerkingen wordt de situatie waarin practicum in 

kleine groepen wordt uitgevoerd vergeleken met de situatie waarin practica klassikaal worden 

uitgevoerd. 

Tabel 5-1: Observaties van TOA’s en docenten.  

Docenten Leerlingen komen enthousiaster van het practicum terug. 
 De kwaliteit van de verslagen ging omhoog. 

TOA’s Leerlingen zijn serieuzer aan het werk. 
 Leerlingen helpen elkaar meer. 
 Leerlingen bedanken de TOA bij het verlaten van het Sciencelab. 
 Leerlingen verlaten rustiger het Sciencelab 

 

Een van de opvallendere observaties hier is dat de interactie  tussen de leerlingen onderling, maar 

ook de interactie met de TOA’s versterkt werd in de experimentele situatie. Om een van de TOA’s te 

quoten: “we kregen zelfs applaus!”.  

De observaties van de docenten dat leerlingen enthousiaster terug komen van practi cum wordt het 

best geïllustreerd door de opmerking: “ze  komen terug en willen jou vertellen wat ze allemaal 

gedaan en gezien hebben.” Deze observatie van de docenten lijkt goed aan te sluiten bij de 

observatie van de TOA’s dat de leerlingen serieuzer aan het werk zijn, ze zijn meer geëngageerd met 

de stof en willen dat graag aan hun docent laten merken. 

Behalve naar de feitelijke observaties is aan de docenten en TOA’s ook gevraagd wat volgens hen de 

verschillen zijn tussen practica in kleine groepen en de klassikale practica. In tabel 5-2 staan deze 

verschillen weergegeven. Daaruit blijkt dat een van de belangrijkste verschillen is dat in de kleinere 

setting leerlingen meer persoonlijk aandacht krijgen, er is dan een TOA voor 8-10 leerlingen in plaats 

van een TOA en een docent voor 24-30 leerlingen. Als er vragen zijn zal een leerling dus sneller 

geholpen kunnen worden. Daar tegenover zal een leerling ook eerder het idee hebben dat hij/zij 

gezien wordt en zich dus niet meer in de groep kunnen verschuilen. Dit verschil in persoonlijke 

aandacht zou ook de eerdere observatie dat de interactie tussen de leerlingen en de TOA verbeterde  

kunnen verklaren.  

Een ander verschil dat door de docenten wordt gegeven is dat leerlingen zich minder voor de groep 

hoeven te bewijzen: “als ze met de hele groep staan, moeten ze iedereen even laten zien wat ze 

durven, is de groep kleiner dan zijn ze beter met hun taak bezig”.  
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Tabel 5-2: Overzicht van de verschil tussen het practicum in kleine groepen en klassikale practica 

die door de docenten en TOA’s worden gegeven¹.  
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Leerlingen krijgen meer persoonlijke aandacht. X XX XX 
Leerlingen kunnen zich minder verschuilen. X X X 
Leerlingen gaan serieuzer aan het werk als ze zich niet voor de groep 
hoeven te bewijzen. 

X  X 

Leerlingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. XX X  
Het is persoonlijker als de docent er niet bij is. X   
Er is geen verschil of de docent aanwezig is.   X 
Er is meer rust in het Sciencelab. X X X 

¹Het meest wezenlijke verschil dat elk interviewduo aan heeft gewezen is aangegeven met XX.  

Het tweede verschil dat door één van de docentenduo’s als meest wezenlijk wordt aangeduid is de 

eigen verantwoordelijkheid: “Je geeft ze verantwoordelijkheid, ga maar, ga het maar doen, dat kun je 

best zelf.” Dat er dan nog wel een TOA is doet dat verschil niet teniet: “de TOA staat in een andere 

relatie tot de kinderen”. De TOA’s geven daarentegen juist aan dat het geen verschil maakt of de 

docent er is: “omdat het kleinere groepen zijn heb je sneller oogcontact en kun je ze sneller tot orde 

roepen”. Omdat bij beide visies de focus anders ligt sluiten deze twee verschillen elkaar niet uit, al 

blijft het opmerkelijk. 

Tot slot wordt door alle geïnterviewden aangegeven dat het door de kleinere groepsgrootte een stuk 

rustiger is in het Sciencelab. 
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5.2 Vragenlijsten 
In deze paragraaf worden de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd. Allereerst zal er gekeken 

worden naar het algemene beeld, waarna er een analyse van de verschillen tussen de experimentele 

en controlegroep gemaakt zal worden. Tot slot zullen de resultaten van de vragen aan de 

experimentele groep worden gepresenteerd. 

5.2.1. Algemeen beeld 

Van de onderzoeksschalen zijn de gemiddelden uitgerekend en weergegeven in tabel 5-3. Naast de 

absolute scores zijn ook de percentages van de maximumscore uitgerekend, waarbij een score van 1 

overeenkomt met 0% en een score van 5 met 100%. 

Tabel 5-3: Gemiddelde per onderzoeksschaal als score en als percentage van het maximum, 

standaarddeviatie en literatuurwaarde. 

Schaal Gemiddelde Standaarddeviatie Literatuurwaarde 
 score %   

Relevantie/Nut 2,62 40 0,73 2,87 
Samenwerken 3,76 69 0,70 4,04 
Plezier 3,93 73 0,90 3,88 
Randvoorwaarden 3,80 70 0,69 3,87 
Interesse/Inzet 2,65 41 0,83 2,91 

Mastery 3,50 62 0,77 3,56 
Performance 2,91 48 0,69 3,03 
Work avoidance 3,17 54 0,79 3,36 

 

Wanneer de gemeten gemiddelden op de leerlingbeleving-schalen worden vergeleken met de 

waarden die Van der Vaart (2012) rapporteert valt op dat alle gemiddelden binnen 0,3 

overeenkomen. Eenzelfde vergelijking kan gemaakt worden voor de doeloriëntatieschalen met de 

waarden gerapporteerd door Koopman et al. (2011). Ook daar is het verschil tussen de schalen 

beperkt, de maximale afwijking bedraagt 0,2. 

Als de gemiddelden uitgesplitst worden de achtergrondvariabelen, geslacht, profielkeuze (waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen met een natuur(N)-profiel (NT of NG) en een 

maatschappij(M)-profiel (EM of CM)), gemiddelde natuurkunde cijfer en waardering voor het vak (als 

rapportcijfer komt een aantal significante verschillen (p < 0,05) naar voren. In tabel 5-4 worden 

alleen deze significante verschillen weergegeven, tabellen met gemiddelden op elke schaal zijn te 

vinden in bijlage II-a.  
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Tabel 5-4: Gemiddelden per schaal waarin een significant verschil is gemeten. 

 Gemiddelden Gemiddelden Gemiddelden  Gemiddelden 
Schaal jongens meisjes N-

profiel 
M-
profiel 

gem.cijf. 
 ≥ 5,5 

gem.cijf.  
< 5,5 

waard. 
≥ 6 

waard. 
< 6 

Relevantie/Nut 2,81 2,43 3,08 2,44 2,80 2,37 2,96 2,28 
Plezier     4,13 3,64 4,13 3,71 

Interesse/Inzet 2,88 2,48 3,20 2,46 2,91 2,30 3,03 2,27 

Mastery   3,81 3,37 3,63 3,27 3,67 3,32 

 

Op de schalen Relevantie/Nut en Interesse/Inzet blijkt dat er door jongens significant hoger gescoord 

wordt dan door meisjes. Eenzelfde beeld geldt voor de leerlingen met een N-profiel, de leerlingen 

met een gemiddeld cijfer boven de 5,5 en een waardering hoger dan 6. Dat dit verschil bij beide naar 

voren komt is een zeer waarschijnlijk het gevolg van het beeld dat er veel meer jongens zijn die een 

N-profiel kiezen dan meisjes wat in tabel 4-3 geschetst werd. Het ligt ook redelijk voor de hand dat 

leerlingen die intrinsieker geïnteresseerd zijn in het practicum en ook de relevantie inzien eerder 

zullen kiezen voor een N-profiel, gemiddeld beter scoren voor het vak en het een hogere waardering 

geven. Ook scoren leerlingen met een hoger gemiddeld cijfer en leerlingen die het vak een hogere 

waardering geven hoger op de schaal Plezier. 

Daarnaast valt op dat leelingen met een N-profiel, een hoger gemiddelde en een hogere waardering 

voor het vak significant (p < 0,05) hoger scoren op de Mastery-schaal. Ook dat is goed te verklaren op 

basis van de persoonlijke interesse voor het vak. Daarnaast blijkt er ook een significant verschil te zijn 

op de schaal Plezier voor de leerlingen die gemiddeld boven de 5,5 staan en een hogere waardering 

geven aan het vak. 

5.2.2 Correlaties 

De Pearson correlaties tussen de schalen van de leerlingbeleving enerzijds en de doeloriëntatie 

anderzijds zijn weergegeven in tabel 5-5. 

Tabel 5-5: Pearson correlaties tussen de leerlingbeleving en doeloriëntatie-schalen.  
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Mastery 0,59** 0,31** 0,55** 0,32** 0,65** 

Performance 0,19 0,00 0,04 0,07 0,23* 

Work avoidance -0,31** -0,23* -0,38** -0,25* -0,38** 

Met * en ** zijn de significante correlaties met respectievelijk p < 0,05 en p < 0,01 aangegeven.  

Tussen de leerlingbeleving-schalen en de doeloriëntatie-schalen is een sterke overlap te zien tussen 

enerzijds Mastery en Relevantie/Nut (0,59), Plezier (0,55) en Interesse/Inzet (0,65) anderzijds . 

Daaraan gekoppeld vinden we ook de negatieve correlatie tussen deze schalen en Work avoidance. 

Een leerling die een sterkere Mastery-benadering vertoont, vertoon geeft ook een hogere 
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waardering met betrekking tot de affectieve leeruitkomsten, terwijl een leerling die een sterkere 

work-avoidance-benadering hierop juist lager scoort. Dit komt goed overeen met wat de 

verwachtingen op basis van het doeloriëntatie-model.  

5.2.3 Vergelijking experimentele groep met controlegroep 

Om de experimentele groep te vergelijken met de controlegroep zijn in eerste instantie per groep de  

gemiddelden uitgerekend per schaal. De resultaten hiervan staan in tabel  5-6. 

Tabel 5-6: Gemiddelden per schaal voor de experimentele en controlegroep en significantie van 

gevonden verschillen. 

 Gemiddelden  
Schaal exp. groep contr.groep p 

Relevantie/Nut 2,63 2,61 0,84 
Samenwerken 3,86 3, 67 0,19 
Plezier 3,93 3,93 0,99 
Randvoorwaarden 4,03 3,58 0,00 
Interesse/Inzet 2,77 2,55 0,19 

Mastery 3,42 3,57 0,36 
Performance 3,03 2,79 0,09 
Work avoidance 3,29 3,15 0,74 

 

Uit tabel 5-6 blijkt dat met uitzondering van de schaal Randvoorwaarden er geen significante 

verschillen (p < 0,05) zijn gemeten tussen de experimentele en de controlegroep.  

Uit het significante verschil bij de schaal Randvoorwaarden blijkt dat de leerlingen het Sciencelab als 

een prettigere plek ervaren om in te werken als het door het werken in kleine groepen minder vol en 

druk is in het Sciencelab. Dit komt direct overeen met één van de door de docenten en TOA’s 

genoemde verschillen dat er meer rust is in het Sciencelab. 

Binnen een lager significantieniveau (p < 0,10)  zijn er ook verschillen gemeten binnen de 

Performance-schaal.  

Om te kijken waar deze verschillen vandaan komen wordt er gekeken naar de invloed van de 

achtergrondvariabelen. Per achtergrondvariabele zullen de significante verschillen tussen de 

experimentele en controlegroep vermeld en besproken worden. Een overzicht van alle gemiddelden 

is terug te vinden in bijlage II-b. 

Geslacht 

Als de schalen uitgesplitst worden naar geslacht  blijkt dat het algemene verschil op de Performance-

schaal tussen de experimentele groep en de controlegroep alleen terug te vinden is voor jongens. 

Jongens uit de experimentele groep scoren significant hoger op Performance ( 3,26 t.o.v. 2,83; 

p=0,03).  
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Profielkeuze 

Als de gemiddelden worden uitgesplitst naar profielkeuze, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen leerlingen met een N-profiel (NT of NG) en leerlingen met een M-profiel (EM of CM), valt 

allereerst op dat voor leerlingen met een N-profiel er geen significant verschil meer is op de schaal 

Randvoorwaarden. 

Daarnaast wordt voor leerlingen met een M-profiel binnen de experimentele groep een significante 

hogere score gemeten op de schaal Samenwerken (3,93 t.o.v. 3,57; p = 0,03). 

Gemiddeld natuurkunde cijfer 

Eenzelfde beeld als bij de uitsplitsing naar profielkeuze wordt hier ook teruggevonden, er is alleen 

een significant hogere score op de schaal Randvoorwaarden voor de leerlingen met een onvoldoende 

(4,30 t.o.v. 3,51; p=0,00), terwijl er bij de leerlingen die gemiddeld een voldoende staan geen 

significante verschillen worden gemeten. Tevens is er een significante hogere score voor de 

experimentele groep op de schaal Samenwerken (4,08 t.o.v. 3,57; p=0,03). 

Daarnaast wordt voor de experimentele groep een significant lagere score gemeten op de Mastery 

schaal voor de leerlingen met een hoog gemiddeld cijfer (3,38 t.o.v. 3,88; p = 0,01). Ook wordt er een 

significante hogere score ten opzichte van de controlegroep gemeten op de Performance schaal voor 

leerlingen met een laag gemiddeld cijfer (3,18 t.o.v. 2,67; p = 0,05). 

Waardering voor het vak natuurkunde 

Ook bij de uitsplitsing naar waardering wordt alleen een significante hogere score gevonden voor de 

experimentele groep op de schalen Randvoorwaarden (4,24 t.o.v. 3,54; p = 0,00) en Samenwerken 

(4,07 t.o.v. 3,52; p=0,01) voor leerlingen die het vak een lage waardering geven. Ook de significante 

lagere score in de experimentele groep (3,51 t.o.v. 3,91; p=0,05)op de Mastery schaal, die te zien was 

voor leerlingen met een hoog gemiddeld cijfer is hier terug te zien voor leerlingen die het vak een 

hoge waardering geven.  

Daarnaast valt op dat er binnen de experimentele groep significant lager wordt gescoord (3,91 t.o.v. 

4,46; p=0,04) ten opzichte van de controlegroep op de schaal Plezier onder leerlingen die een hoge 

waardering geven aan het vak. 

Samenvattend 

De belangrijkste verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep bleek te zitten in de 

hogere score op de schaal Randvoorwaarden. Deze hogere score bleek significant te zijn voor zowel 

jongens als meisjes, maar met name ook voor leerlingen met een M-profiel, leerlingen met een laag 

gemiddeld cijfer en leerlingen die het vak een lage waardering geven. Voor dezelfde groepen is ook 

een significant hogere score gemeten op de schaal Samenwerken. 

Een tweede opvallend resultaat ligt op het vlak van de doeloriëntaties, waar gevonden is dat de 

leerlingen met een hoog gemiddeld cijfer en de leerlingen met een hoge waarde ring voor het vak in 

de experimentele groep significant lager scoren op de schaal Mastery. Daarnaast blijken jongens uit 

de experimentele groep significant hoger op de schaal Performance te scoren dan jongens uit de 

controlegroep.  
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5.2.3 Vragen aan de experimentele groep 

De vragenlijst was voor de experimentele groep aangevuld met vragen over hun ervaring met het 

uitvoeren van practicum in kleine groepen. Deze vragen bestonden uit een gesloten vraag (wel/niet), 

met daarna een open vraag waarin hen gevraagd werd hun antwoord toe te lichten. In figuur 5-7 

staan de resultaten van de gesloten deelvragen weergegeven. In de volgende subparagrafen worden 

deze resultaten besproken per vraag en worden de gegeven redenen geïnventariseerd. 

 

Figuur 5-7 Resultaten van vragen aan de experimentele groep. 

Practicum in kleine groepen vind ik wel/niet prettiger dan klassikale practica  

In figuur 5-7 is te zien dat  een overgroot deel van de leerlingen (93%, N = 44)  het practica in kleinere 

groepen prettiger ervaart dan het klassikale practicum. In tabel 5-8 zijn de meest voorkomende 

redenen die leerlingen geven voor hun keuze dat werken in kleinere groepen prettig is.  

De redenen die door de leerlingen aangevoerd worden die het werken in kleinere groepen niet 

prettiger vinden zijn van de strekking “... niet gezellig” (1x) en “... je dan zelf meer moet doen” (3x).  
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Tabel 5-8: De meest voorkomende redenen waarom het practicum in kleinere groepen prettiger is.  

Reden Frequentie 

... anders wordt het te druk / ... er minder chaos is/ ... het dan rustiger is en ik 
meer overzicht heb 

14 

... je meer vragen kan stellen 8 

... je dan zelf ook moet nadenken / ... zelf dingen kan doen / ... je dan meer op 
jezelf kan werken 

8 

... je meer aandacht krijgt 5 

... dan kan je je goed concentreren 4 

... heb ik meer ruimte /... je dan niet erg op elkaar staat 4 

 

Ik leer wel/niet meer van practica in kleine groepen dan van klassikale practica 

In figuur 5-7 is te zien dat een groot deel van de leerlingen (84%, N = 43) aangeeft dat ze meer leren 

van practica in kleine groepen. In tabel 5-9 zijn de meest voorkomende redenen die leerlingen 

hiervoor geven.  

Tabel 5-9 De meest voorkomende redenen waarom leerlingen aangeven meer te leren van 

practicum in kleinere groepen. 

Reden Frequentie 

... je meer aandacht krijgt /... de docent heeft meer aandacht voor je / ... ze 
helpen je meer 

10 

... het rustiger is / ... die drukte irritant is 8 

... ik zelf meer doe / ... ik beter mijn best doe 7 

 

De redenen die door de leerlingen gegeven worden die geen verschil ervaren zijn van de strekking: 

“... ik leer altijd/toch niet” (3x) en “... het net zo goed wordt uitgelegd” (2x). 

Het maakt wel/geen verschil dat de docent er niet bij is bij practica in kleine groepen 

In figuur 5-7 is te zien dat de meerderheid van de leerlingen (64%, N = 44) aangeeft dat het wel 

verschil maakt dat de docent er niet bij is. Bij het analyseren van de gegeven redenen blijkt echter 

dat de vraag nogal vaak anders geïnterpreteerd is door de leerlingen. 

In de tabel 5-10 staan de redenen die leerlingen aanvoeren voor hun keuze. 

Tabel 5-10: De meest voorkomende redenen waarom leerlingen aangeven of het wel of geen 

verschil maakt dat de docent aanwezig is. 

Reden (wel) Frequentie 

... we dan anders gedragen / ... sommige mensen drukker zijn 11 

... hij je kan helpen / ... ik anders geen vragen kan stellen / ...  10 

Reden (geen)  

... TOA’s weten genoeg / ... de TOA’s ook helpen en uitleggen 7 

... het niets aan het practicum zelf verandert / ... het normaal ook zo gaat 4 
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Uit de antwoorden zoals “... als je iets niet weet een vraag kunt stellen.” En “... wie helpt je dan als je 

een vraag moet stellen” blijkt dat niet alle leerlingen het onderscheid tussen docent en TOA maken. 

De vraag wordt daardoor door veel leerlingen verkeerd geïnterpreteerd als “...geen docent/TOA 

aanwezig is ...”. Door deze misinterpretatie worden ook de antwoorden in de categorie “... we ons 

dan anders gedragen”, die frequent terug komt, onbetrouwbaar. Het is niet te zeggen of deze 

redenen gelden voor de situatie waar er nog wel een TOA aanwezig is.  De verwachting is hierdoor 

dat het percentage in werkelijkheid een stuk lager zou liggen dan de gemeten 64%.  

Er is wel/geen verschil in hoe ik me gedraag in kleine groepen dan tijdens klassikale 

practica 

In figuur 5-7 is te zien dat slechts een klein deel van de leerlingen (23%, N = 44) aangeeft zich anders 

te gedragen tijdens practica in kleinere groepen. In tegenstelling tot de voorgaande vragen werd er 

bij deze vraag alleen gevraagd verschillen te benoemen indien deze aanwezig waren. Dat er 

leerlingen zijn geweest die om die reden voor “geen” hebben gekozen , blijkt bijvoorbeeld uit de 

keuze van een leerling die bij de voorgaande vraag antwoordt: “... we ons dan anders gedragen” om 

bij deze vraag  aan te geven dat er geen verschil is. Mogelijk heeft dit tot een bias in de antwoorden 

op deze vraag geleidt, waardoor het percentage wellicht lager ligt dan het in werkelijkheid  is. 

Van de leerlingen die wel verschillen aangeven in hun gedrag staan in tabel 5-11 deze verschillen 

benoemd. 

Tabel 5-11: De verschillen in gedrag die leerlingen aangeven. 

Reden Frequentie 

... ik meer moeite doe / ... dat ik de opdracht beter maak en sneller vragen stel 3 

... dan kun je makkelijker kutten /... ik drukker doe 3 

.. ik geconcentreerder kan werken 2 

 

Samenvattend 

Het door de leerlingen meest frequent genoemde verschil tussen de klassikale practica en de practica 

in kleine groepen is dat de practicumsituatie een stuk rustiger is en ze zich beter kunnen 

concentreren. Daarnaast wordt ook ‘meer ruimte’ als reden opgevoerd. Dit strookt zowel met de 

perceptie van de docenten en TOA’s, als met de gevonden verschillen tussen experimentele en 

controlegroep op de Randvoorwaarden-schaal.  

Daarnaast komen twee andere grote verschillen naar voren. Ten eerste ervaren leerlingen dat er 

meer persoonlijke aandacht voor hen is en ze daardoor gemakkelijker vragen kunnen stellen. Ten 

tweede geeft een aantal leerlingen aan dat ze nu zelfstandiger en/of serieuzer zijn gaan werken. Dit 

komt overeen met de verschillen die door de docenten en TOA’s als belangrijkste factoren zijn 

aangeduid. 
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6. Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk zullen allereerst de belangrijkste resultaten en conclusies op basis van de 

gepresenteerde resultaten besproken worden. Vervolgens zal aandacht besteed worden aan de 

beperkingen en implicaties van het onderzoek en tot slot zullen aanbevelingen gedaan worden op 

basis van de evaluatie en suggesties gedaan worden voor eventueel vervolgonderzoek. 

6.1 Belangrijkste resultaten en conclusies 
Van de observaties en verschillen die uit de interviews met de docenten en TOA’s naar voren zijn 

gekomen werden de grotere hoeveelheid persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid als 

belangrijkste voordeel van het werken in kleinere groepen aangeduid. Daarnaast gaan de leerlingen 

serieuzer aan de slag en is het in de nieuwe situatie een stuk rustiger in het Sciencelab. Opmerkelijk 

bij de interviews was het verschil in visie tussen docenten en TOA’s over de invloed van het wel of 

niet aanwezig zijn van de docent bij het practicum. De leerlingenvragenlijst geeft daar echter geen 

uitsluitsel over aangezien bleek dat veel leerlingen de TOA’s onder de noemer docenten schaarden.   

Uit de vergelijking tussen de experimentele en de controlegroep bleek uit dit onderzoek allereerst 

dat, met uitzondering van enkele factoren, het uitvoeren van het practicum in kleinere groepen 

weinig invloed lijkt te hebben op de motivatie van de leerlingen voor het practicum. Een van de 

factoren waarop deze manier van practicum uitvoeren wel invloed heeft is dat de leerlingen de 

schaal Randvoorwaarden hoger waarderen, wat impliceert dat de relatieve rust van het werken in 

een kleinere groep er voor zorgt dat de leerlingen de practicumruimte als een prettigere plek ervaren 

om in te werken. Dit komt direct overeen met een van de verschillen tussen de twee 

practicumvormen, die door zowel docenten als TOA’s werd aangegeven. Opvallend was dat deze 

positieve ervaring van de randvoorwaarden optrad juist bij de leerlingen die een M-profiel gaan 

kiezen, een lager gemiddeld cijfer hadden en een lagere gemiddelde waardering aan het vak gaven. 

Voor de meer N-gerichte leerlingen werd dit verschil niet teruggevonden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de N-leerlingen een veel grotere persoonlijke interesse hebben in het practicum en 

daardoor meer geëngageerd zijn met het werk, terwijl het daar bij de M-leerlingen vaak aan 

ontbreekt. Hierdoor wordt de situationele interesse van de M-leerling gemakkelijker beïnvloed door 

de omgeving. Daarnaast wordt voor deze groep M-leerlingen gevonden dat ze in de kleine groepen 

beter gaan samenwerken. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat juist deze leerlingen het juist 

prettiger vinden om samen te werken, en in de kleinere setting zich daar beter toe leent. Zoals 

docenten en TOA’s aangeven kunnen leerlingen zich minder verschuilen, maar zullen ze ook 

gemakkelijker hulp durven en kunnen vragen, waardoor ze zich minder aan het practicum onttrekken 

en meer met elkaar gaan samenwerken.  

Een tweede opvallend resultaat dat uit de vergelijking tussen de experimentele en de controlegroep 

naar voren kwam is dat, voor de leerlingen die gemiddeld hoog scoren en een grote waardering 

hebben voor het vak, in de experimentele groep significant lager gescoord werd op Mastery.  Over 

redenen hiervoor valt enkel te speculeren. Een mogelijke verklaring ligt in de vorm van het 

practicum, wat redelijk rechttoe rechtaan was. Waar in de controlegroep in de drukte ook de ‘goede’ 

leerlingen hun handen toch wel redelijk vol hadden aan het practicum en door mindere 

beschikbaarheid van de docent/TOA andere leerlingen moesten helpen, konden de leerlingen die in 

de experimentele groep in relatieve rust en geconcentreerd konden werken zich er gemakkelijk 

doorheen werken en was hun hulp wellicht niet meer nodig. Een van de gevolgen van het uitvoeren 

van de practica in kleine groepen kan dus zijn dat juist de ‘goede’ leerlingen niet meer voldoende 
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uitgedaagd worden door de inhoud van het practicum. Vergelijkend met het onderzoek van Kempa & 

Diaz(1990) zou dat dus betekenen dat juist in de behoefte van de leerlingen die gemotiveerd worden 

door nieuwsgierigheid niet wordt voorzien. 

Ondanks dat het uitvoeren van practica in kleine groepen maar op een aantal vlakken invloed blijkt te 

hebben op de motivatie van de leerlingen, komt uit de additionele vragen die aan de experimentele 

groep zijn voorgelegd toch een erg positief geluid. Een overgroot deel van de leerlingen, 93%, geeft 

aan het werken in kleinere groepen als prettiger te ervaren dan het klassikale practicum. Daarnaast 

geeft 84% van de ondervraagde leerlingen aan in kleinere groepen meer te leren van het practicum. 

De redenen die daarvoor worden aangevoerd komen vrijwel één op één overeen met de verschillen 

die docenten en TOA’s aangeven. De rustigere situatie in het Sciencelab, die leidt tot een betere 

concentratie, is natuurlijk dezelfde verbetering die ook werd geïdentificeerd in het algemene deel 

van de vragenlijst. Daarnaast geven zowel leerlingen als docenten en TOA’s aan dat leerlingen meer 

persoonlijke aandacht krijgen, daardoor meer vragen kunnen stellen en ook zelf serieuzer en 

zelfstandiger aan het werk gaan. 

Tot slot valt bij de vragenlijst op dat over het algemeen jongens, leerlingen met N-profiel, leerlingen 

met een hoog gemiddelde en leerlingen die het vak een hoge waardering geven hoger scoren op de 

schalen Relevantie/nut en Interesse/inzet dan respectievelijk de meisjes, leerlingen met een M-

profiel, leerlingen met een laag gemiddelde en leerlingen die het vak een lage waardering geven. 

Daarnaast scoren de ‘goede’ leerlingen (leerlingen met een hoog gemiddeld cijfer en grotere 

waardering voor het vak) op de schalen Mastery en Plezier hoger. Dat deze trend wordt gevonden is 

niet verassend gezien de gemeten sterke correlatie tussen de schalen  Relevantie/nut, 

Interesse/inzet, Plezier en Mastery en gezien deze kenmerken verband houden met een grotere 

intrinsieke motivatie en persoonlijke interesse die aanwezig is bij deze groep leerlingen.  

6.2 Beperkingen en implicaties 
Een van de grootste beperkingen van dit onderzoek is de beperkte scope er van. Het onderzoek is 

uitgevoerd binnen één jaarlaag van één niveau (HAVO 3) op basis van één practicum aan het eind 

van het schooljaar. De verschillen binnen de jaarlaag tussen HAVO en VWO zullen in vergelijking tot 

het verschil tussen 2e klas en 3e klas leerlingen minder prominent zijn. Voor de 2e klas leerlingen geld 

namelijk dat ze pas voor het eerst met natuurkunde-practica kennismaken en nog relatief open staan 

voor en zich een beeld moeten vormen van natuurkunde en wetenschap in het algemeen, terwijl aan 

het eind van het 3e leerjaar daar nog weinig verandering in zal komen. Dit wordt geïllustreerd aan de 

hand van Abrahams (2009), waarin een afname van de absolute waardering van practicum tegen het 

eind van het eerste jaar wordt gerapporteerd.  

Het practicum waarbij dit onderzoek is uitgevoerd was een relatief standaard, een practicum waarbij 

de leerlingen stap voor stap door een opdracht heen geleid werden aan de hand van een 

practicumvoorschrift en met ondersteuning van de docent en/of TOA. Een practicumvorm die bij het 

schrijven zeer waarschijnlijk geënt was op een klassikaal practicum. De voordelen van het uitvoeren 

van practicum in kleinere groepen zullen dan ook mogelijk niet ten volste benut zijn hierdoor. Dat 

blijkt met name ook door de lagere score op Mastery die de ‘goede’ leerlingen binnen de 

experimentele groep lieten zien.  
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6.3 Aanbevelingen en suggesties vervolgonderzoek 
Op basis van de gepresenteerde resultaten is de allereerste aanbeveling om, ondanks het uitblijven 

van een duidelijk verschil op het gebied van motivatie, het uitvoeren van practica in kleinere groepen 

voort te blijven zetten, met name omdat een grote meerderheid van de leerlingen aangeeft het 

prettiger te vinden en er meer van te leren en omdat het practicum juist voor de minder ‘goede’ 

leerlingen die een M-profiel gaan kiezen beter lijkt te werken dan klassikale practica. Omdat bij dit 

onderzoek in het hoofddeel van de vragenlijst voornamelijk gekeken is naar de invloed op de 

motivatie en in extensie daarvan de affectieve (en meta-cognitieve) leeropbrengsten ligt het dan ook 

voor de hand om indien deze praktijk voortgezet wordt, ook onderzoek te doen naar de effectiviteit 

waarmee cognitieve leeropbrengsten worden bereikt. Omdat het meten van de effectiviteit van het 

practicum bemoeilijkt wordt door alle verschillende doelen die met practica nagestreefd kunnen 

worden, is het, zoals al werd gesteld door Hodson (1995), van essentieel belang dat deze doelen 

vooraf bij het ontwerpen van de verschillende practica al helder gesteld worden. Dit houdt dan ook 

meteen verband met de tweede aanbeveling. Gezien de minimale invloed die deze practicumvorm 

heeft, lijkt het verstandig met name de aandacht te richten op het vergroten van de motivatie van de 

leerling door te experimenteren met de practicuminhoud in plaats van met de practicumvorm. 

Daarnaast blijkt uit de vorige paragraaf al dat het onderzoek breder getrokken zou moeten worden, 

waarbij voornamelijk naar de invloed die de nieuwe manier van practicum doen heeft op leerlingen 

in het 2e leerjaar en naar de invloed die het wellicht heeft op de langere termijn heeft met betrekking 

tot de motivatie voor het practicum en voor natuurkunde en wetenschap in het algemeen.  

  



30 
 

7. Literatuurlijst 
Abrahams, I. (2009), Does practical work really motivate? A study of the affective value of practical 

work in secondary school science, International journal of science education 31, 2335-2353. 

Abrahams, I. & Millar, R.(2008) Does practical work really work? A study of the effectiveness of 

practical work as a teaching and learning method in school science, International journal of science 

education 30, 1945-1969. 

Ames, C. (1984), Competitive, cooperative and individualistic goal structures: A motivational anal ysis. 

In R. Ames & C. Ames (eds.), Research on motivation in education 1, 177-207. 

Ames, C. (1992), Classrooms: goals, structures and student motivation, Journal of educational 

psychology 84, 261-271. 

Boekaerts, M., & Otten, R. (1990), Subject-specific motivation for History, Dutch and Math in the first 

year of secondary education [In Dutch]. In M. Boekaerst & E. De Cortes (Eds.), 

Onderwijsleerprocessen, (pp. 101-115) 

Duda, J.L. & Nicholls, J.G. (1992), Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport, 

Journal of educational psychology 84, 290-299. 

Dweck , C.S. & Leggett E.L. (1988), A social-cognitive approach to motivation and personality, 

Psychological review 95, 256-273. 

Elliot, A.J. (1997), Integrating the “classic”and “contemporary” approaches to achievement 

motivation: A hieracrchical model of approach and avoidance achievement motivation. In M. Maehr 

& P. Pintrich (eds.), Advances in motivation and achievement 10, 143-179. 

Elliot, A.J. (1999), Approach and avoidance motivation and achievement goals, Educational 

psychologist 34, 169-189. 

Elliot, A.J. & McGregor, H.A., A 2 x 2 achievement goal framework, Journal of personality and social 

psychology 80, 501-519. 

Fraser, B.J. (1981), Test of Science-Related Attitudes handbook. 

Fraser, B.J, McRobbie, C.J. & Giddings, G.J. (1993). Development and cross-national validation of a 

laboratory classroom environment instrument for senior high school science. Science education 77, 

1-24. 

Heijden, A. Van der, Kamphorst, F. & Steenbeek-Jonker, M. (2012) Waarom doen we practicum in het 

bèta onderwijs?, Afstudeeronderzoek Centrumvoor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht. 

Hodson, D. (1996), Practical work in school science: exploring some directions for change, 

International journal of science education 18, 755-760. 

Kempa, R.F. & Diaz, M. (1990), Motivational traits and preferences for different instructional modes 

in science, International journal of science education 12, 195-203. 



31 
 

Koopman, M., Teune, P. & Beijaard, D (2008). How to investigate the goal orientations of students in 

competence-based pre-vocational secondary education: choosing the right instrument, Evaluation & 

research in education 21, 318-334. 

Koopman, M., Den Brok, P., Beijaard, D. & Teune, P. (2011), Learning processes of students in pre-

vocational secondary education: Relations between goal orientations, information processing 

strategies and development of conceptual knowledge, Learning and individual differences 21, 426-

431. 

Nicholls, J.G. (1984), Conceptions of ability and achievement motivation. In R. Ames & C. Ames (eds.), 

Research on motivation in education 1, 39-73. 

Onderwijsraad (2011), Profielen in de bovenbouw havo-vwo,  advies aan de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. ISBN 978-946121-018-0 

Millar, R., Tiberghien, A., & Le Maréchal, J-F. (2002), Varieties of labwork: a way of profiling labwork 

tasks; in Psilos, D. & Niedderer, H. (eds.), Teaching and learning in the science laboratory, 9-20. 

Pintrich, P.R., Conley, A.M. & Kempler, T.M. (2003), Current issues in achievement goal theory and 

research, International journal of educational research 39, 319-337. 

Scheffers-Sap, M.M.E. & Wietsma, J.J. (2012), Getting Practical.... inspiratie tot actie!, NVOX 37, 316-

318 

Seifert, T.L. & O’Keefe, B.A.(2001), The relationship of work avoidance and learning goals to 

perceived competence, externality and meaning, British journal of educational psychology 71, 81-92. 

Van der Vaart, D.M.P.(2012), Leerlingbeleving van scheikundepractica. Afstudeeronderzoek ESoE 

Weiner, B. (1979), A theory of motivation for some classroom experiences, Journal of educational 

psychology 71, 3-25. 

Wilkinson, J. & Ward, M. (1997), A comparative study of students’ and their teacher’s perception of 

laboratory work in secondary schools, Research in science education 27, 599-610. 

 

  



32 
 

Bijlagen 

Bijlage I: Leerlingvragenlijsten 
Op de volgende pagina’s is de leerlingvragenlijst weergegeven die is afgenomen aan de leerlingen in 

de experimentele groep. Deze is identiek aan de vragenlijst voor de controlegroep  met uitzondering 

van de toevoeging van de open vragen voor de experimentele groep.  

In onderstaande tabel is weergegeven tot welke schaal elk van de items in de vragenlijst behoord. De 

dikgedrukte/cursieve items worden omgekeerd gescoord. Het doorgestreepte item is in de 

uiteindelijke analyses geschrapt om de betrouwbaarheid te vergroten. 

Onderzoeksschaal Vraagnummers 

Relevantie/Nut 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Samenwerken 9, 12, 18, 20, 25 
Plezier 13, 15, 16, 22, 26 
Interesse 8, 14, 17, 19, 24 
Randvoorwaarden 7, 10, 11, 21, 23, 27 

Mastery 29, 31, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 49 
Performance    

- success 28, 34, 35, 39, 40, 46, 47 
- failure 32, 38 

Work avoidance 30, 42, 43, 48, 50, 51 
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Vragenlijst leerlingbeleving practicum natuurkunde 

Beste leerling, 

De onderstaande vragenlijst heeft betrekking op het practicum Serie- en Parallelschakelingen dat je hebt 

uitgevoerd bij natuurkunde. Om te zorgen dat de practicumervaring in de toekomst verbeterd kan worden, zijn 

we benieuwd naar jouw ervaringen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. 

Daarom zouden we je willen vragen de vragenlijst op de volgende pagina’s in te vullen. Allereerst willen we 

graag wat achtergrondgegevens  van je weten. Daarna willen we weten hoe je tegen prac tica aankijkt. Tot slot 

krijg je een aantal meerkeuzevragen die over het practicum Serie- en parallelschakelingen gaan. 

Er zijn geen goede of foute antwoorden, ieder antwoord is voor ons even waardevol. Bovendien is de 

vragenlijst volstrekt anoniem. Wel is  het belangrijk dat je alle vragen beantwoordt. 

Alvast bedankt! 

Algemeen: 

Klas:  Ha3 __ 

Geslacht:  jongen / meisje 
 
Welk profiel ga je kiezen? 

o Natuur en techniek 

o Natuur en gezondheid met / zonder natuurkunde (doorhalen wat niet van toepassing is) 

o Economie en maatschappij  

o Cultuur en maatschappij 

Wat is je gemiddelde cijfer voor natuurkunde ongeveer?       _____ 

Als je het vak natuurkunde een waardering zou mogen geven, tussen de 1 en de 10, wat zou dat dan zijn?

  ____ 

 

 

 

Z.O.Z. voor het begin van de vragenlijst   
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Hieronder staan 6 stell ingen die betrekking hebben op jouw beeld van practicum in het algemeen. Geef aan in 

hoeverre je het eens bent met de stell ing. De antwoordmogelijkheden variëren van ‘helemaal mee oneens’ tot 

‘helemaal mee eens’: 

1= Helemaal mee oneens 

2= Gedeeltelijk mee oneens 

3= Neutraal  

4= Gedeeltelijk mee eens 

5= Helemaal mee eens 

 helemaal mee 
oneens 

   helemaal 
mee eens 

1. Ik denk dat practica voor veel beroepen interessant zijn O O O O O 
2. Ik merk dat ik bij andere vakken iets heb aan wat ik ti jdens practica 

leer 

O O O O O 

3. Om een goede baan te krijgen zijn practica belangrijk O O O O O 
4. Voor mijn toekomst zijn practica niet belangrijk O O O O O 
5. Ik zou graag een baan willen waarbij ik in een laboratorium kan 

werken 

O O O O O 

6. In dagelijkse situaties kun je wat je leert ti jdens practica toepassen O O O O O 

 

Hieronder staan een aantal stell ingen met betrekking tot het practicum Serie- en Parallel-schakelingen. Geef 

aan in hoeverre je het eens bent met de stell ing. De antwoordmogelijkheden variëren van ‘helemaal mee 

oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. 

 helemaal mee 
oneens 

   helemaal 
mee eens 

7. Tijdens het practicum is het te druk in het Sciencelab O O O O O 

8. Het practicum is interessant O O O O O 
9. Tijdens het practicum helpen we elkaar als we er niet uitkomen O O O O O 
10. Tijdens practicum kunnen we lol trappen O O O O O 
11. Het Sciencelab is een aangename ruimte om in te werken O O O O O 

      
12. Het practicum moeten we alleen uitvoeren O O O O O 
13. School zou leuker zijn als er geen practicum gedaan werd O O O O O 

14. Wat we tijdens het practicum doen vind ik oninteressant O O O O O 
15. Het practicum is leuk O O O O O 
16. Het practicum is ti jdverspilling O O O O O 

      

17. Buiten school houd ik me ook bezig met practica -gerelateerde zaken O O O O O 
18. Tijdens het practicum delen we resultaten met elkaar O O O O O 
19. Ik doe vaak meer werk voor practica dan ik hoef te doen O O O O O 

20. Er wordt samengewerkt tijdens het practicum O O O O O 
21. Het Sciencelab is vol en rommelig O O O O O 

      
22. Ik vind het practicum stom O O O O O 

23. Het Sciencelab is modern O O O O O 
24. Ik zou graag buiten de les ook experimenteren in het Sciencelab O O O O O 
25. Tijdens het practicum kunnen we op elkaar vertrouwen als we hulp nodig 

hebben 
O O O O O 

26. Het practicum is saai O O O O O 
27. Het Sciencelab ziet er opgeruimd uit O O O O O 
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De onderstaande stell ingen gaan over het practicum Serie- en parallelschakelingen. In elke zin staat een 

antwoord op de vraag: Wanneer heb jij als leerling een tevreden gevoel over jezelf? 

Bij elke zin moet je aangeven of je het eens bent met wat er staat. Je moet daarbij kiezen uit vijf 

mogelijkheden: 

 

1= Helemaal mee oneens 

2= Gedeeltelijk mee oneens 

3= Neutraal  

4= Gedeeltelijk mee eens 

5= Helemaal mee eens 

 

“Ik voel me als leerling tevreden als...” 

 helemaal mee 
oneens 

   helemaal 
mee eens 

28. ... ik beter ben in het practicum dan anderen O O O O O 
29. ... ik iets interessants leer O O O O O 
30. ... ik weinig hoef te doen O O O O O 

31. ... het practicum me aan het denken zet O O O O O 
32. ...ik geen domme dingen zeg/doe tijdens practicum O O O O O 

      
33. ... ik laat zien dat ik goed ben in het practicum O O O O O 

34. ... ik de enige ben die de vragen kan beantwoorden O O O O O 
35. ... ik meer weet dan anderen O O O O O 
36. ... wat ik leer me ook echt interesseert O O O O O 
37. ... ik actief bezig ben O O O O O 

      
38. ... anderen niet denken dat ik dom ben O O O O O 
39. ... ik beter werk aflever dan medeleerlingen O O O O O 

40. ... anderen bij practicum iets niet weten en ik wel  O O O O O 
41. ... iets wat ik leer me prikkelt om er meer over te weten te komen O O O O O 
42. ... ik me niet erg hoef in te spannen O O O O O 

      

43. ... ik het practicum goed kan uitvoeren zonder inspanning O O O O O 
44. ... ik dankzij het practicum eindelijk leerstof begrijp die echt ingewikkeld is  O O O O O 
45. ... ik ineens zie hoe dingen in elkaar zitten O O O O O 
46. ... ik laat zien dat ik slim ben O O O O O 

47. ... anderen het practicum niet zo goed begrijpen als ik O O O O O 
      

48. ... ik weinig uitspook maar het practicum toch voor elkaar krijg O O O O O 

49. ... ik echt hard werk O O O O O 
50. ... ik geen moeili jke dingen hoef te doen tijdens practica O O O O O 
51. ... ik bijna niks doe en het practicum toch tot een goed einde weet te 

brengen 
O O O O O 

      

 

Z.O.Z voor de laatste vragen    
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Het afgelopen twee jaar heb je soms met de hele klas practicum gedaan en soms in kleinere groepjes, zoals bij 

dit practicum over serie- en parallelschakelingen. De volgende vragen gaan over het verschil tussen de 

klassikale practica en de ‘groepjes’-practica. 

Haal steeds door wat niet van toepassing is en leg uit waarom je dat vindt. 

Practicum in kleine groepen vind ik wel / niet prettiger dan klassikale practica, omdat 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ik leer wel / niet meer van practicum in kleine groepen dan van klassikale practica, omdat 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Het maakt wel / geen verschil dat de docent er niet bij is bij de practica in kleine groepen, omdat 

_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Er is wel /geen verschil in hoe ik me gedraag in kleine groepen dan tijdens klassikale practica. 

Indien er wel verschil is dan is dat ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Mocht je verder nog opmerkingen hebben over het practicum dan kun je deze hieronder kwijt: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage II: Gemiddelden per schaal 

II-a Vergelijking gemiddelden per achtergrond variabele 

Tabel II-a-1: De gemiddelden per schaal uitgesplitst naar geslacht en naar profielkeuze  en de 

significantie van gevonden verschillen. 

 Gemiddelden   Gemiddelden  
Schaal Jongens meisjes p N-profiel M-profiel p 

Relevantie/Nut 2,81 2,43 0,01 3,08 2,44 0,00 
Samenwerken 3,75 3,89 0,33 3,76 3,74 0,95 
Plezier 4,04 3,86 0,35 4,18 3,83 0,10 
Randvoorwaarden 3,84 3,75 0,53 3,71 3,81 0,51 
Interesse/Inzet 2,88 2,48 0,03 3,20 2,46 0,00 

Mastery 3,56 3,41 0,37 3,81 3,37 0,02 
Performance 3,03 2,81 0,14 2,87 2,94 0,66 
Work avoidance 3,15 3,19 0,82 3,03 3,24 0,26 

 

Tabel II-a-2: De gemiddelden per schaal uitgesplitst naar gemiddeld natuurkundecijfer en 

waardering voor het vak natuurkunde. 

 Gemiddelden   Gemiddelden  
Schaal gem.cijf. 

 ≥ 5,5 
gem.cijf.  
< 5,5 

p waardering 
≥ 6 

waardering 
< 6 

p 

Relevantie/Nut 2,80 2,37 0,01 2,96 2,28 0,00 
Samenwerken 3,73 3,79 0,65 3,80 3,73 0,61 
Plezier 4,13 3,64 0,01 4,13 3,71 0,02 
Randvoorwaarden 3,75 3,85 0,51 3,79 3,81 0,91 
Interesse/Inzet 2,91 2,30 0,00 3,03 2,27 0,00 

Mastery 3,63 3,27 0,03 3,67 3,32 0,03 
Performance 2,93 2,89 0,80 2,95 2,87 0,61 
Work avoidance 3,05 3,31 0,11 3,08 3,27 0,25 
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II-b Vergelijking experimentele-controlegroep per achtergrondvariabele 

 

Tabel II-b-1: Gemiddelden per schaal voor de experimentele en controlegroep en significantie van 

gevonden verschillen uitgesplitst naar geslacht. 

 Gemiddelden jongens  Gemiddelden meisjes  
Schaal exp. groep contr.groep p exp. groep contr.groep p 

Relevantie/Nut 2,77 2,84 0,76 2,49 2,36 0,51 
Samenwerken 3,70 3,79 0,66 4,06 3,69 0,06 
Plezier 3,92 4,15 0,41 3,96 3,74 0,42 
Randvoorwaarden 4,08 3,64 0,02 4,04 3,41 0,00 
Interesse/Inzet 2,91 2,85 0,82 2,67 2,26 0,13 

Mastery 3,40 3,70 0,12 3,46 3,35 0,68 
Performance 3,26 2,83 0,03 2,87 2,74 0,57 
Work avoidance 3,37 2,97 0,07 3,10 3,30 0,44 

 

Tabel II-b-2: Gemiddelden per schaal voor de experimentele en controlegroep en significantie van 

gevonden verschillen uitgesplitst naar de keuze voor een N-profiel of een M-profiel. 

 Gemiddelden N-profiel  Gemiddelden M-profiel  
Schaal exp. groep contr.groep p exp. groep contr.groep p 

Relevantie/Nut 3,20 2,99 0,48 2,42 2,47 0,79 
Samenwerken 3,55 3,94 0,20 3,93 3,57 0,03 
Plezier 3,95 4,37 0,22 3,89 3,77 0,58 
Randvoorwaarden 3,91 3,54 0,18 4,03 3,60 0,01 
Interesse/Inzet 3,27 3,13 0,69 2,56 2,36 0,24 

Mastery 3,72 3,87 0,60 3,30 3,45 0,43 
Performance 2,98 2,77 0,50 3,08 2,80 0,09 
Work avoidance 3,34 2,76 0,06 3,19 3,28 0,59 

 

Tabel II-b-3: Gemiddelden per schaal voor de experimentele en controlegroep en significantie van 

gevonden verschillen uitgesplitst naar het gemiddelde cijfer voor natuurkunde. 

 Gemiddelden  
gem.cijf.  ≥ 5,5 

 Gemiddelden 
gem.cijf. < 5,5 

 

Schaal exp. groep contr.groep p exp. groep contr.groep p 

Relevantie/Nut 2,76 2,85 0,66 2,41 2,34 0,79 
Samenwerken 3,71 3,73 0,93 4,08 3,57 0,03 
Plezier 3,98 4,30 0,11 3,88 3,46 0,23 
Randvoorwaarden 3,87 3,61 0,15 4,30 3,51 0,00 
Interesse/Inzet 2,95 2,87 0,71 2,49 2,16 0,22 

Mastery 3,38 3,88 0,01 3,45 3,11 0,25 
Performance 2,98 2,87 0,55 3,19 2,67 0,05 
Work avoidance 3,14 2,94 0,31 3,30 3,33 0,93 
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Tabel II-b-4: Gemiddelden per schaal voor de experimentele en controlegroep en significantie van 

gevonden verschillen uitgesplitst naar de waardering voor het vak natuurkunde. 

 Gemiddelden  
waardering ≥ 6 

 Gemiddelden 
waardering < 6 

 

Schaal exp. groep contr.groep p exp. groep contr.groep p 

Relevantie/Nut 2,96 2,96 0,87 2,16 2,35 0,35 
Samenwerken 3,74 3,91 0,45 4,07 3,52 0,01 
Plezier 3,91 4,46 0,04 3,96 3,55 0,10 
Randvoorwaarden 3,89 3,64 0,20 4,24 3,54 0,00 
Interesse/Inzet 2,95 3,16 0,41 2,46 2,16 0,15 

Mastery 3,51 3,91 0,05 3,29 3,33 0,86 
Performance 3,07 2,78 0,17 2,98 2,81 0,48 
Work avoidance 3,23 2,85 0,13 3,15 3,34 0,39 

 


