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In!dit!onderzoek!wordt!de!relatie!tussen!het!interpersoonlijk!gedrag!van!de!docent,!zoals!de!leerling!

dat!ziet,!en!de!houding!van!de!leerling!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen!bestudeerd.!

308!Leerlingen!van!13!verschillende!klassen!werkten!mee!aan!het!onderzoek!door!het!invullen!van!

twee!vragenlijsten:!de!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag!en!de!‘Test!Of!Physics!Related!

Attitudes’.!Omdat!dit!laatste!meetinstrument!nieuw!is,!zijn!hiervan!ook!de!losstaande!resultaten!in!

het!onderzoek!opgenomen.!

De!verwachting!was!dat!wanneer!de!docent!volgens!de!leerlingen!vooral!behulpzaam,!vriendelijk,!

begripvol!en!leidend!gedrag!vertoont,!de!houding!van!de!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!

natuurkundigen!beter!is.!Dit!wordt!in!het!onderzoek!bevestigd:!er!is!een!positieve!relatie!tussen!de!

‘ideaalheid’!van!de!docent!en!de!houding!van!de!leerlingen.!Het!gedrag!van!de!docent!heeft!echter!

geen!significante!invloed!op!de!interesse!van!leerlingen!in!natuurkunde!voor!een!carrière!of!in!de!

vrije!tijd.!
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Voor!u!ligt!het!verslag!van!mijn!onderzoek!in!het!kader!van!Onderzoek!van!Onderwijs,!een!project!

horende!bij!de!Lerarenopleiding!Natuurkunde!aan!de!Eindhoven!School!of!Education.!Met!veel!

interesse!heb!ik!gekeken!naar!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!naar!de!

invloed!van!het!gedrag!van!hun!docent!daarop.!Ik!heb!gezien!dat!het!voor!docenten!belangrijk!is!om!

de!X"factor!te!hebben.!

Ik!wil!de!volgende!mensen!graag!bedanken!voor!hun!medewerking!aan!dit!project:!

" Ruurd!Taconis,!voor!zijn!begeleiding,!tips,!medewerking,!uitleg!en!geduld.!

" Perry!den!Brok,!voor!het!heel!snel!beantwoorden!van!mijn!vragen!en!zijn!hulp.!

" Alle!308!leerlingen!die!de!vragenlijsten!hebben!ingevuld.!

" Alle!7!docenten!die!daarvoor!in!hun!3VWO"klassen!een!halve!les!hebben!vrijgemaakt.!

" Nicole,!voor!haar!hulp!bij!de!vertaling!van!de!vragenlijst!TOPRA.!

Mocht!u!willen!reageren!naar!aanleiding!van!dit!verslag!dan!kan!dat!natuurlijk.!

Ron!Theunissen!

theunissenron@gmail.com!
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2.1!Aanleiding!
“Ik!ga!nooit!natuurkunde!doen!want!de!docent!is!stom.”!“Natuurkunde!is!gaaf!en!het!is!een!hele!

aardige!docent.”!In!gesprekken!met!leerlingen!van!de!onderbouw!HAVO/VWO!viel!het!de!

onderzoeker!op!dat!het!leuk!vinden!van!natuurkunde!of!het!verder!gaan!met!natuurkunde!vaak!

gelinkt!wordt!met!eigenschappen!van!de!docent.!Dit!doet!vermoeden!dat!het!gedrag!van!de!docent!

een!belangrijke!factor!is!in!hoe!leerlingen!natuurkunde!zien!en!of!ze!er!in!verder!willen.!Velen!delen!

dit!vermoeden.!Aangezien!er!een!streven!is!om!leerlingen!te!motiveren!een!technisch!profiel!te!

kiezen,!en!eventueel!later!verder!te!gaan!in!de!natuurkunde,!is!het!de!moeite!waard!om!te!

onderzoeken!hoe!het!gedrag!van!de!docent!daaraan!bij!kan!dragen.!De!leerlingen!zelf!zijn!daarvoor!

een!goede!informatiebron.!Het!gaat!immers!om!hoe!zij!de!natuurkunde!beleven!en!om!hoe!zij!het!

gedrag!van!hun!docent!ervaren.!

Het!is!dus!nodig!om!er!achter!te!komen!hoe!het!gedrag!van!de!docent,!zoals!de!leerlingen!dat!zien,!

de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!beïnvloedt.!Onderzoek!hiernaar!maakt!

docenten!bewuster!van!het!feit!dat!niet!alleen!zaken!als!lesprogramma!en!vakdidactische!

bekwaamheden!belangrijk!zijn!voor!goed!onderwijs,!maar!ook!relationele!zaken!zoals!hun!

interpersoonlijke!gedrag.!Het!resultaat!van!het!onderzoek!kan!docenten!helpen!hun!gedrag!zo!aan!te!

passen!dat!hun!leerlingen!een!betere!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde!krijgen.!Dit!is!belangrijk!

voor!hun!motivatie!en!voor!hun!interesse!in!de!bètarichting!voor!de!toekomst.!

2.2!Onderzoeksvraag!
De!belangrijkste!onderzoeksvraag!in!dit!project!luidt:!

" Hoe!zijn!de!houding!van!3VWO"leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!het!

interpersoonlijk!gedrag!van!de!docent!zoals!de!leerling!dat!ziet!met!elkaar!gerelateerd?!

Daaraan!gerelateerd!zijn!de!volgende!onderzoeksvragen:!

" Wat!is!de!houding!van!3VWO"leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde?!

" Zijn!er!verschillen!tussen!3VWO"klassen!wat!betreft!de!houding!van!de!leerlingen!ten!opzichte!

van!natuurkunde?!

" Wat!zijn!de!verschillen!tussen!jongens!en!meisjes!met!betrekking!tot!de!houding!van!3VWO"

leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde?!

" Is!er!verschil!tussen!jongens!en!meisjes!in!de!relatie!van!de!houding!ten!opzichte!van!

natuurkunde!met!het!interpersoonlijk!gedrag!van!de!docent!zoals!de!leerling!dat!ziet,!en!zo!

ja:!wat!is!dat!verschil?!

Hieronder!worden!een!tweetal!keuzes!die!tot!deze!onderzoeksvragen!geleid!hebben!kort!toegelicht.!
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Keuze!voor!3VWO!

Een!aanleiding!van!het!onderzoek!is!het!vermoeden!dat!de!keuze!van!een!beta"profiel!door!

leerlingen!sterk!afhangt!van!het!gedrag!van!de!docent!zoals!de!leerling!dat!ziet.!De!profielkeuze!vindt!

plaats!in!3VWO,!het!onderzoek!dient!dus!niet!later!plaats!te!vinden.!Wel!is!het!belangrijk!dat!de!

leerlingen!voldoende!tijd!hebben!gehad!om!een!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde!te!kunnen!

vormen,!dit!gebeurt!pas!vanaf!de!2
e
!klas.!Hierdoor!is!3VWO!een!goede!doelgroep!van!het!onderzoek.!

De!keuze!om!het!onderzoek!tot!VWO!te!beperken!is!vooral!gemaakt!om!ervoor!te!zorgen!dat!een!

verschil!in!opleidingsniveau!bij!de!leerlingen!geen!factor!is!in!de!resultaten!van!het!onderzoek.!

Keuze!voor!natuurkunde!

Leerlingen!relateren!een!docent!doorgaans!aan!één!vak.!Daarom!is!er!gekozen!om!het!onderzoek!te!

beperken!tot!één!vak,!en!niet!tot!bijvoorbeeld!natuurwetenschappen,!bèta"vakken!of!‘science’!in!het!

algemeen.!Deze!termen!die!een!groep!van!vakken!aanduiden!kunnen,!in!Nederland,!op!de!meeste!

scholen!niet!aan!één!docent!gekoppeld!worden.!Dit!is!wel!belangrijk!voor!het!onderzoek.!Een!ander!

nadeel!van!de!eerder!genoemde!termen!is!dat!het,!zeker!voor!leerlingen,!niet!duidelijk!is!wat!ze!

precies!betekenen!en!wat!er!wel!en!niet!bij!hoort.!Er!is!gekozen!om!het!onderzoek!op!het!vak!

natuurkunde!te!richten!omdat!dat!het!vakgebied!van!de!onderzoeker!is.!

2.3!Hypothese!
De!verwachting!is!dat!leerlingen!die!hun!docent!als!een!‘goede’!docent!zien!ook!een!betere!houding!

ten!opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen!aannemen.!Wat!volgens!leerlingen!een!goede!

docent!is!volgt!uit!diverse!onderzoeken,!zie!daarvoor!paragraaf!3.2:!Zowel!volgens!leerlingen!als!

volgens!docenten!zijn!goede!docenten!over!het!algemeen!dominant!en!samenwerkend.!

Met!‘een!betere!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde’!wordt!bedoeld:!meer!waardering!voor!

natuurkunde!en!natuurkundigen,!meer!interesse!in!het!vakgebied,!natuurkunde!belangrijker!vinden!

in!de!samenleving,!een!betere!manier!van!omgaan!met!natuurkunde!en!experimenten,!enzovoorts.!

Er!wordt!verwacht!dat!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!verschilt!per!klas,!en!

dat!jongens!positiever!ten!opzichte!van!natuurkunde!staan!dan!meisjes.!

Vooruitlopend!op!de!gebruikte!meetinstrumenten!die!in!hoofdstuk!4!worden!beschreven,!kan!de!

hypothese!met!betrekking!tot!de!belangrijkste!onderzoeksvraag!vertaald!worden!als:!de!verwachting!

is!dat!er!een!sterke!positieve!correlatie!is!tussen!de!score!op!de!‘samen"boven’"!en!‘boven"samen’"

schalen!van!VIL!(over!hoe!de!leerling!het!gedrag!van!de!docent!ziet)!en!de!score!op!de!verschillende!

TOPRA"schalen!(die!de!houding!van!de!leerling!ten!opzichte!van!natuurkunde!meten).!

! !
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3.1!De!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!bètavakken!
In!de!afgelopen!30!jaar!zijn!er!zeer!veel!onderzoeken!uitgevoerd!waarin!de!houding!van!leerlingen!

centraal!stond.!Een!veel!gebruikt!meetinstrument!daarbij!is!de!‘Test!Of!Science!Related!Attitudes’!

(TOSRA)!van!Fraser!(1981).!Deze!voor!leerlingen!gemaakte!vragenlijst!meet!de!houding!ten!opzichte!

van!‘science’.!In!het!Nederlands!komt!het!begrip!‘science’!het!dichtst!bij!de!term!

natuurwetenschappen.!Fraser!onderscheidt!in!zijn!meetinstrument!zeven!verschillende!schalen:!

sociale!opvattingen,!de!‘normaalheid’!van!‘scientists’,!de!houding!ten!opzichte!van!onderzoek,!het!

aannemen!van!een!houding!die!bij!‘science’!past,!de!‘leukheid’!van!de!lessen,!de!interesse!in!‘science’!

in!de!vrije!tijd!en!de!interesse!voor!een!carrière!op!dat!gebied.!TOSRA!is!in!vele!onderzoeken!over!de!

hele!wereld!gebruikt,!het!is!dan!ook!een!standaardinstrument!met!een!hoge!betrouwbaarheid.!

Schibeci!(1984)!en!Osborne,!Simon!&!Collins!(2003)!zetten!vele!resultaten!van!eerdere!onderzoeken!

naar!de!houding!van!leerlingen!op!een!rijtje.!Schibeci!merkt!reeds!op!dat!‘science’!opgesplitst!moet!

worden!in!fysische!(zoals!natuurkunde!en!scheikunde)!en!biologische!natuurwetenschappen.!De!

houding!ten!opzichte!van!de!fysische!‘science’!blijkt!over!het!algemeen!minder!goed!dan!die!ten!

opzichte!van!biologische!‘science’.!

Diverse!onderzoeken!laten!zien!dat!persoonlijkheidskenmerken!een!grote!invloed!hebben!op!de!

houding!van!leerlingen.!Het!geslacht!van!de!leerling!is!een!belangrijke!factor:!jongens!staan!over!het!

algemeen!positiever!ten!opzichte!van!‘science’!dan!meisjes!(zie!bijvoorbeeld:!Kim,!Fisher!&!Fraser,!

2000).!Over!de!grootte!van!dat!verschil!zijn!de!onderzoekers!het!niet!echt!eens.!Weinburgh!(1995)!

vult!aan!dat!de!betere!houding!van!jongens!dan!van!meisjes!geldt!in!alle!gebieden!van!de!‘science’!

(natuurkunde,!scheikunde,!biologie!en!aardwetenschappen).!Echter,!het!verschil!tussen!jongens!en!

meisjes!is!bij!natuurkunde!kleiner!dan!bij!‘science’!in!het!algemeen.!

3.2!Het!interpersoonlijk!gedrag!van!de!docent!
Bij!onderzoek!naar!het!interpersoonlijk!gedrag!van!de!docent!wordt!zeer!vaak!gebruik!gemaakt!van!

het!meetinstrument!VIL:!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag.!VIL!is!ontworpen!door!Créton!en!

Wubbels!(1984),!en!vervolgens!in!diverse!versies!over!de!hele!wereld!toegepast.!

Het!resultaat!van!VIL!geeft!het!gedrag!van!de!docent!weer!in!de!vorm!van!een!interactieroos.!Dit!

model!is!gebaseerd!op!de!bekende!Roos!van!Leary.!Er!worden!twee!dimensies!onderscheiden:!de!

machtsdimensie!(de!verticale!as)!en!de!nabijheidsdimensie!(de!horizontale!as).!In!de!machtsdimensie!

worden!sturend!(‘boven’)!en!ondergeschikt!gedrag!(‘onder’)!onderscheiden.!De!nabijheidsdimensie!

onderscheidt!coöperatief!(‘samen’)!en!afwijzend!(‘tegen’)!gedrag.!Door!het!combineren!van!deze!

dimensies!kan!de!interactieroos!in!acht!sectoren!verdeeld!worden,!die!elk!een!vorm!van!gedrag!

aangeven!die!overeenkomt!met!de!plek!in!de!roos.!Zie!hiervoor!figuur!1.!
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Figuur!1:!de!interactieroos!behorende!bij!de!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag,!verdeeld!in!

acht!gedragsschalen.!

VIL!wordt!in!de!meeste!gevallen!gebruikt!door!docenten!om!hun!gedrag!(zoals!ze!dat!zelf!zien!of!

zoals!de!leerlingen!dat!zien)!te!vergelijken!met!gewenst!gedrag!(zoals!ze!dat!zelf!zien,!zoals!leerlingen!

dat!zien!of!zoals!uit!eerdere!onderzoeken!is!gebleken).!Diverse!onderzoeken!(Den!Brok!e.a.,!2002;!

Wubbels!&!Levy,!1993)!laten!zien!dat!zowel!volgens!leerlingen!als!volgens!docenten!goede!leraren!

vooral!dominant!en!samenwerkend!zijn.!In!de!ogen!van!leerlingen!zijn!goede!docenten!goede!leiders!

die!voornamelijk!leerlinggeoriënteerd!zijn!(Levy,!Créton!&!Wubbels,!1993).!Leidend,!behulpzaam,!

vriendelijk!en!begripvol!zijn!belangrijke!eigenschappen!van!de!ideale!docent.!Een!goede!leraar!

gedraagt!zich!niet!onzeker!en!niet!ontevreden.!

3.3!Relaties!tussen!de!houding!van!leerlingen!en!het!docentgedrag!
Osborne,!Simon!&!Collins!(2003)!halen!uit!verschillende!onderzoeken!dat!hoe!de!leerlingen!les!

krijgen!de!belangrijkste!variabele!is!die!die!houding!van!de!leerlingen!beïnvloedt.!Het!gedrag!van!de!

docent!is!één!van!die!factoren.!Een!flink!aantal!onderzoeken!is!gewijd!aan!relaties!tussen!de!houding!

van!leerlingen!ten!opzichte!van!een!vakgebied!en!docenteigenschappen!zoals!de!leerlingen!die!zien.!

Een!overeenkomst!tussen!die!onderzoeken!is!dat!ze!vrijwel!allemaal!uitgevoerd!zijn!door!middel!van!

vragenlijsten!die!ingevuld!werden!door!grote!groepen!scholieren.!De!algemene!conclusie!is!dat!er!

een!positieve!relatie!is!tussen!hoe!de!leerlingen!het!gedrag!van!hun!docent!waarderen!en!de!houding!

van!die!leerlingen!ten!opzichte!van!het!vakgebied.!
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Wubbels,!Brekelmans!&!Hooymayers!(1991)!concluderen!dat!de!manier!waarop!

natuurkundedocenten!communiceren!de!belangrijkste!variabele!is!in!het!verklaren!van!verschillen!in!

de!waardering!van!de!lessen!en!het!onderwerp!ervan!door!de!leerlingen.!De!verantwoordelijkheid!en!

vrijheid!voor!de!leerlingen!en!begripvol,!helpend,!vriendelijk!en!leidend!gedrag!van!de!docent!zijn!

positief!gerelateerd!aan!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!het!onderwerp!en!de!lessen.!

Hetzelfde!resultaat!volgt!bijvoorbeeld!uit!een!studie!in!Korea!(Kim,!Fisher!&!Fraser,!2000).!

In!een!onderzoek!in!biologieklassen!in!Australië!(Fisher,!Henderson!&!Fraser,!1995)!werden!relaties!

tussen!de!dimensies!van!QTI!(de!Engelstalige!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag)!en!twee!

attitudeschalen!bestudeerd.!De!relatie!bleek!significant!te!zijn:!er!is!een!hoge!attitudescore!wanneer!

de!leerling!het!gedrag!van!de!docent!als!leidend,!behulpzaam/vriendelijk!en!begripvol!ziet.!Aan!de!

andere!kant!is!er!een!lage!attitudescore!als!de!leerling!het!gedrag!van!de!docent!als!onzeker,!

ontevreden,!aanvallend!en!streng!ziet.!De!relatie!van!het!gedrag!van!de!docent!met!de!houding!van!

de!leerlingen!blijkt!groter!te!zijn!dan!de!relatie!met!leerlingprestaties.!

She!&!Fisher!(1999)!gebruikten!voor!het!gedrag!van!de!docent!een!ander!meetinstrument:!de!

‘Teacher!Communication!Behavior!Questionnaire’!(TCBQ).!Hierin!zit!ook!een!schaal!die!non"verbaal!

gedrag!meet.!In!Taiwan!en!Australië!deden!ze!onderzoek!in!‘science’"klassen.!De!mate!van!uitdaging,!

aanmoedigend!en!respectvol!gedrag,!niet"verbale!ondersteuning!en!begrip!en!vriendelijkheid!

vertonen!in!dit!onderzoek!allemaal!een!positieve!relatie!met!de!houding!van!de!leerlingen.!Er!blijkt!

echter!vrijwel!geen!relatie!te!zijn!tussen!het!controlerende!gedrag!van!de!docent!en!de!houding!van!

de!scholieren.!In!dit!onderzoek!gaat!het!vooral!om!de!houding!ten!opzichte!van!het!vak!natuurkunde,!

de!les,!en!niet!om!de!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen!in!het!algemeen.!

Dezelfde!onderzoekers!(She!&!Fisher,!2002)!bestudeerden!later!ook!de!relaties!tussen!TCBQ!en!vier!

schalen!van!de!‘Test!Of!Science!Related!Attitudes’!(TOSRA):!de!sociale!opvattingen!over!‘science’!(S),!

de!‘leukheid’!van!‘science’"lessen!(E),!de!interesse!in!‘science’!in!de!vrije!tijd!(L)!en!de!interesse!in!

‘science’!voor!een!carrière!(C).!Bij!alle!TOSRA"schalen!komt!de!relatie!met!TCBQ!overeen!met!die!van!

het!eerder!genoemde!onderzoek.!Een!conclusie!is!dat!het!gedrag!van!de!docent!zoals!de!leerling!dat!

ziet!voor!8!tot!17%!bijdraagt!aan!de!gemeten!verschillen!tussen!de!houding!van!de!leerlingen!ten!

opzichte!van!‘science’.!

! !
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4.1!Werkwijze!
De!relatie!tussen!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!het!gedrag!van!de!

docent!zoals!zij!dat!zien!is!kwantitatief!onderzocht.!Hiervoor!is!een!vragenlijst!samengesteld,!die!

leerlingen!van!de!doelgroep!3VWO!in!konden!vullen.!Aan!het!onderzoek!hebben!308!leerlingen!van!

13!klassen!van!7!verschillende!docenten!meegewerkt.!De!scholen!waar!het!onderzoek!plaatsvond!

zijn!verspreid!over!heel!Nederland.!Aan!de!klassen!is!de!eis!gesteld!dat!ze!minimaal!het!volledige!

lopende!schooljaar!hun!natuurkundelessen!van!dezelfde!docent!gehad!hebben.!Ook!is!het!onderzoek!

bewust!aan!het!eind!van!het!schooljaar!afgenomen.!Dit!alles!om!ervoor!te!zorgen!dat!voornamelijk!

de!invloed!van!het!gedrag!van!deze!docent!gemeten!wordt,!en!zo!min!mogelijk!die!van!andere!

docenten.!

De!vragenlijst!bestaat!uit!twee!delen:!TOPRA!en!VIL.!Deze!worden!in!de!volgende!paragrafen!

beschreven.!De!volledige!vragenlijst!is!te!vinden!in!de!bijlage.!Voor!het!publiceren!van!de!vragenlijst,!

het!binnenhalen!en!het!opslaan!van!de!data!is!gebruik!gemaakt!van!het!online!systeem!CORF,!de!

Collectieve!Onderwijs!Research!Faciliteit!van!de!Technische!Universiteit!Eindhoven!en!Fontys!

Hogescholen.!

De!meewerkende!docenten!hebben!voor!dit!onderzoek!een!half!uur!vrijgemaakt!in!een!natuurkunde"!

of!mentorles.!In!een!computerruimte!kregen!de!leerlingen!een!korte!toelichting!van!de!docent,!

waarna!zij!via!internet!allemaal!tegelijkertijd!de!vragenlijst!individueel!invulden.!Niet!alle!leerlingen!

hebben!de!vragenlijst!volledig!of!helemaal!serieus!ingevuld.!Na!analyse!hiervan!bleven!283!bruikbare!

resultaten!over.!

4.2!Test!Of!Physics!Related!Attitudes!
De!‘Test!Of!Physics!Related!Attitudes’!(TOPRA)!is!een!methode!om!de!houding!van!leerlingen!ten!

opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen!te!onderzoeken.!Dit!meetinstrument!is!in!dit!

onderzoek!voor!het!eerst!gebruikt,!waardoor!een!evaluatie!van!de!betrouwbaarheid!ervan!belangrijk!

is.!Zie!hiervoor!paragraaf!4.3.!

TOPRA!is!geen!volledig!nieuw!meetinstrument,!maar!sterk!gebaseerd!op!TOSRA!(‘Test!Of!Science!

Related!Attitudes’)!van!Fraser!(1981).!TOPRA!is!in!opzet!exact!gelijk!aan!TOSRA,!met!dat!verschil!dat!

‘science’!overal!veranderd!is!in!‘physics’.!De!Engelstalige!versie!van!TOPRA!is!terug!te!vinden!in!CORF.!

Voor!dit!onderzoek!onder!3VWO"leerlingen!is!het!meetinstrument!met!grote!zorgvuldigheid!vertaald!

naar!het!Nederlands.!

De!vragenlijst!TOPRA!bestaat!uit!70!stellingen!die!met!behulp!van!een!vijfpunts!Likertschaal!

beantwoord!worden:!helemaal!oneens!(1),!oneens!(2),!ik!weet!het!niet!(3),!eens!(4)!en!helemaal!eens!

(5).!Het!getal!tussen!haakjes!geeft!de!score!aan,!dit!is!voor!elke!stelling!hetzelfde.!TOPRA!kan!worden!

gesplitst!in!7!verschillende!schalen!van!elk!10!vragen.!Deze!schalen!zijn:!



10!

!

" S:!Sociale!opvattingen!over!natuurkunde!

" N:!De!‘normaalheid’!van!natuurkundigen!

" I:!Houding!ten!opzichte!van!natuurkundig!onderzoek!

" A:!Het!aannemen!van!een!houding!die!bij!natuurkunde!past!

" E:!De!‘leukheid’!van!natuurkundelessen!

" L:!Interesse!in!natuurkunde!in!de!vrije!tijd!

" C:!Interesse!in!een!natuurkundige!carrière!

De!codering!van!de!schalen!is!overgenomen!van!de!Engelstalige!versie!en!is!gelijk!aan!die!van!TOSRA.!

Elke!schaal!heeft!5!positieve!en!5!negatieve!stellingen.!De!score!van!deze!laatsten!dienen!

omgedraaid!te!worden!(5!wordt!1,!4!wordt!2!enzovoorts)!om!een!totaalscore!voor!de!schaal!uit!te!

rekenen.!Deze!kan!minimaal!10!en!maximaal!50!zijn.!Naast!de!totaalscore!per!schaal!kan!ook!de!

totaalscore!van!de!gehele!TOPRA!gebruikt!worden,!deze!heeft!een!waarde!tussen!70!en!350.!

4.3!TOPRA:!Betrouwbaarheid!en!intercorrelaties!
Tabel!1!geeft,!gebruikmakend!van!de!resultaten!van!dit!onderzoek,!de!betrouwbaarheid!per!TOPRA"

schaal.!De!betrouwbaarheid!van!een!schaal!wordt!uitgedrukt!in!Cronbachs!#.!Deze!is!over!het!

algemeen!erg!hoog,!de!diverse!schalen!van!TOPRA!mogen!dus!als!betrouwbaar!bestempeld!worden.!

Hoewel!de!betrouwbaarheid!van!de!schaal!A!(het!aannemen!van!een!houding!die!bij!natuurkunde!

past,!#!=!0,70)!ook!hoog!genoeg!is,!blijft!deze!enigszins!achter!bij!de!rest.!Dit!is!ook!in!buitenlandse!

onderzoeken!met!TOSRA!het!geval!(zie!bijvoorbeeld:!Fraser,!1981;!Lowe,!2004).!De!betrouwbaarheid!

van!de!volledige!TOPRA!als!meetinstrument!is!zeer!hoog:!#!=!0,96.!Een!hoge!betrouwbaarheid!was!

ook!verwacht:!TOPRA!is!namelijk!geen!volledig!nieuw!instrument,!maar!een!zeer!goed!lijkende!

variant!op!de!goed!ontwikkelde!TOSRA!waarvan!de!betrouwbaarheid!vele!malen!getest!is.!

Tabel!1:!de!betrouwbaarheid!en!de!correlatie!met!andere!schalen!voor!elke!TOPRA"schaal.!Sample"

grootte:!283!leerlingen.!

TOPRA!

schaal!

Aantal!

items!

Cronbachs!

"!

Gemiddelde!Pearsoncorrelatie!

met!andere!schalen!

Pearsoncorrelatie!met!

TOPRA#totaal!

S! 10! 0,86! 0,52! 0,78!

N! 10! 0,85! 0,34! 0,56!

I! 10! 0,84! 0,23! 0,43!

A! 10! 0,70! 0,52! 0,78!

E! 10! 0,94! 0,52! 0,85!

L! 10! 0,89! 0,50! 0,83!

C! 10! 0,89! 0,51! 0,84!

! ! ! ! !

TOPRA!

totaal!

70! 0,96! 0,72!

*!

1!

*!Gemiddelde!correlatie!met!de!7!schalen.!

De!gemiddelde!Pearsoncorrelatie!met!andere!schalen!laat!zien!in!hoeverre!de!schalen!met!elkaar!

verbonden!zijn.!Opvallend!is!dat!deze!waarden!veel!hoger!zijn!dan!die!van!de!originele!TOSRA!(tussen!

0,13!en!0,40:!Fraser,!1981).!Wel!vertonen!ze!een!gelijk!gedrag.!Zo!is!de!correlatie!van!schaal!I!(de!

houding!ten!opzichte!van!natuurkundig!onderzoek)!met!de!andere!schalen!het!laagst.!De!vragen!in!

deze!schaal!gaan!over!op!welke!manier!de!leerlingen!het!fijn!vinden!hun!natuurkundige!kennis!te!
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verkrijgen.!Dit!hangt!niet!alleen!samen!met!een!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde,!maar!ook!

heel!erg!met!een!houding!ten!opzichte!van!studeren!in!het!algemeen.!De!correlatie!tussen!de!schalen!

I!en!L!(interesse!in!natuurkunde!in!de!vrije!tijd)!is!het!laagst,!deze!onderwerpen!hebben!duidelijk!

weinig!met!elkaar!te!maken.!De!hoogste!intercorrelaties!vinden!plaats!tussen!de!schalen!E!(de!

‘leukheid’!van!natuurkundelessen),!L!en!C!(interesse!in!een!natuurkundige!carrière):!0,75,!0,77!en!

0,81.!Dit!zijn!geheel!verschillende!onderwerpen,!maar!een!sterke!correlatie!tussen!deze!schalen!is!

zoals!verwacht.!Een!leerling!die!natuurkundelessen!leuk!vindt,!zal!ook!meer!interesse!hebben!in!

natuurkunde!in!de!rest!van!zijn!leven!(zoals!zijn!of!haar!vrije!tijd!en!carrière).!Om!te!bepalen!of!de!

verschillende!schalen!elk!als!aparte!dimensie!gebruikt!mogen!worden,!is!bij!elke!combinatie!van!

schalen!de!wortel!van!het!product!van!de!betrouwbaarheid!#!berekend,!zie!tabel!2.!Deze!is!in!alle!

gevallen!groter!dan!de!Pearsoncorrelatie,!dit!betekent!dat!elk!van!de!zeven!schalen!en!TOPRA"totaal!

als!separate!dimensie!beschouwd!kunnen!worden!(Fraser,!1981;!Block,!1963).!

Tabel!2:!intercorrelaties!tussen!de!diverse!TOPRA"schalen.!Gegeven!is!de!Pearsoncorrelatie!#!en!de!

wortel!van!het!product!van!de!betrouwbaarheden!$.!Samplegrootte:!283!leerlingen.!

! S! N! I! A! E! L! C! !

S! 1! 0,58!

0,85!

0,27!

0,85!

0,67!

0,78!

0,56!

0,90!

0,51!

0,87!

0,53!

0,87!

!"

>?@ A ?B!
N! 0,58!

0,85!

1! 0,18!

0,84!

0,48!

0,77!

0,32!

0,89!

0,25!

0,87!

0,24!

0,87!

!"

>?@ A ?B!
I! 0,27!

0,85!

0,18!

0,84!

1! 0,37!

0,77!

0,20!

0,89!

0,13!

0,86!

0,21!

0,86!

!"

>?@ A ?B!
A! 0,67!

0,78!

0,48!

0,77!

0,37!

0,77!

1! 0,52!

0,81!

0,57!

0,79!

0,52!

0,79!

!"

>?@ A ?B!
E! 0,56!

0,90!

0,32!

0,89!

0,20!

0,89!

0,52!

0,81!

1! 0,75!

0,91!

0,77!

0,91!

!"

>?@ A ?B!
L! 0,51!

0,87!

0,25!

0,87!

0,13!

0,86!

0,57!

0,79!

0,75!

0,91!

1! 0,81!

0,89!

!"

>?@ A ?B!
C! 0,53!

0,87!

0,24!

0,87!

0,21!

0,86!

0,52!

0,79!

0,77!

0,91!

0,81!

0,89!

1! !"

>?@ A ?B!
! ! ! ! ! ! ! ! !

TOPRA!

totaal!

0,78!

0,91!

0,56!

0,90!

0,43!

0,90!

0,78!

0,82!

0,85!

0,95!

0,83!

0,92!

0,84!

0,92!

!"

>?@ A ?B!

4.4!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag!
In!dit!onderzoek!wordt!gebruik!gemaakt!van!een!verkorte!versie!van!de!Vragenlijst!Interpersoonlijk!

Leraarsgedrag!(VIL),!die!ontworpen!is!door!Wubbels!&!Brekelmans!(2008).!Deze!vragenlijst!bestaat!

uit!50!stellingen!over!het!gedrag!van!de!docent!waarbij!de!leerlingen!dienen!aan!te!geven!hoe!vaak!

dit!zo!is.!Hiervoor!wordt!een!vijfpunts!Likertschaal!gebruik!van!nooit!(1)!tot!altijd!(5).!Elke!stelling!

hoort,!zoals!aangegeven!in!de!bijlage,!bij!één!van!de!acht!gedragsschalen!die!weergegeven!zijn!in!

figuur!1.!Door!de!antwoorden!bij!de!verschillende!stellingen!per!schaal!op!te!tellen!en!te!delen!door!

het!aantal!stellingen!in!die!schaal,!kan!een!score!voor!die!schaal!berekend!worden.!Deze!is!minimaal!

1!en!maximaal!5.!De!acht!scores!geven!een!beeld!van!het!gedrag!van!de!docent,!zoals!de!leerlingen!

dat!zien.!
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Het!resultaat!van!VIL!in!acht!schalen!kan!terug!gebracht!worden!tot!één!punt!in!een!(M,N)"diagram,!

met!N!de!nabijheidsdimensie!en!M!de!machtsdimensie,!zie!figuur!2!(links).!Hiervoor!worden!de!

volgende,!uit!een!theoretisch!model!verkregen,!formules!gebruikt!(Den!Brok,!2001):!

C D EFG5 A HI J EF:K A IH L EF:K A IM L EFG5 A MI*
**************LEFG5 A MN L EF:K A NM J EF:K A NH J EFG5 A HN!

O D EF:K A HI J EFG5 A IH J EFG5 A IM J EF:K A MI*
**************LEF:K A MN L EFG5 A NM L EFG5 A NH L EF:K A HN*

Om!de!hypothese!van!dit!onderzoek!optimaal!te!kunnen!toetsen,!zijn!de!dimensieassen!45°!gedraaid!

zoals!in!figuur!2!(rechts).!Het!resultaat!is!een!(Y,X)"assenstelsel,!waarbij!de!X"as!midden!tussen!de!

schalen!BS!en!SB!doorloopt.!De!waarden!van!X!en!Y!worden!als!volgt!berekend:!

P D
C J O

Q5
!

R D
C L O

Q5
!

De!ideale!docent!volgens!leerlingen!(o.a.!Wubbels!&!Levy,!1993)!scoort!het!hoogst!op!de!schalen!BS!

en!SB.!Ook!het!ideale!gedrag!volgens!de!docent!is!voornamelijk!leidend!en!behulpzaam/vriendelijk.!

Dit!resulteert!in!een!hoge!positieve!X!en!een!Y!dicht!bij!nul.!De!X"waarde!kan!dus!gezien!worden!als!

een!maat!voor!de!‘ideaalheid’!van!de!docent.!Dit!is!niet!alleen!een!handige!waarde!om!te!vergelijken!

met!andere!onderzoeksvariabelen,!zoals!in!dit!onderzoek!de!houding!van!leerlingen,!maar!ook!een!

waarde!die!het!antwoord!op!de!vraag!‘ben!ik!een!goede!docent’!vereenvoudigt.!

!

!

Figuur!2:!links!het!(M,N)"diagram!op!basis!van!de!interactieroos,!rechts!het!daar!uit!volgende!(Y,X)"

diagram,!dat!wordt!verkregen!door!het!assenstelsel!45°!te!draaien.!

! !
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4.5!Betrouwbaarheid!VIL!
Ook!van!de!acht!schalen!van!de!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag!is!de!betrouwbaarheid!

onderzocht,!gebruik!makend!van!de!in!dit!project!verzamelde!data.!De!betrouwbaarheid!staat,!

uitgedrukt!in!Cronbachs!#,!in!tabel!3.!Omdat!deze!overal!ruim!boven!0,7!ligt,!is!de!betrouwbaarheid!

van!de!schalen!goed.!

Deze!betrouwbaarheidswaarden!komen!goed!overeen!met!die!van!eerdere!onderzoeken!in!

Nederland!(zie!bijvoorbeeld:!Wubbels,!1993)!en!internationaal!(zie!bijvoorbeeld:!Wubbels,!1993;!

Fisher,!Henderson!&!Fraser,!1995;!Rickards!&!Fisher,!1998;!Fraser,1998)!waarin!een!eerdere!versie!

van!VIL!werd!gebruikt.!

Tabel!3:!betrouwbaarheid!van!de!acht!schalen!van!VIL.!Samplegrootte:!283!leerlingen.!

VIL!schaal! Aantal!items! Cronbachs!"!

BS:!Leidend! 8! 0,89!

SB:!Behulpzaam!/!vriendelijk! 6! 0,90!

SO:!Begrijpend! 5! 0,89!

OS:!Meegaand! 7! 0,86!

OT:!Onzeker! 6! 0,87!

TO:!Ontevreden! 6! 0,82!

TB:!Aanvallend! 5! 0,75!

BT:!Streng! 7! 0,85!

!

! !
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5.1!TOPRA!
Tabel!4!geeft!de!gemiddelde!scores!van!alle!leerlingen!op!de!diverse!TOPRA"schalen!en!de!

standaarddeviatie.!De!standaarddeviatie!is,!vooral!bij!de!schalen!E,!L!!en!C,!behoorlijk!hoog.!Hieruit!

blijkt!dat!er!een!grote!spreiding!zit!in!de!scores!van!de!leerlingen.!

Tabel!4:!de!gemiddelde!score!en!de!standaarddeviatie!voor!!elke!TOPRA"schaal.!Sample"grootte:!283!

leerlingen.!

TOPRA!

schaal!

Aantal!

items!

Gemiddelde!

score!

Standaard#

deviatie!

S! 10! 34,3! 5,4!

N! 10! 35,1! 6,3!

I! 10! 35,6! 6,2!

A! 10! 34,7! 5,0!

E! 10! 29,5! 9,0!

L! 10! 23,6! 8,1!

C! 10! 25,6! 8,1!

! ! ! !

TOPRA!

totaal!

70! 218,4! 35,4!

!

In!figuur!3!zijn!de!gemiddelde!scores!per!schaal!weergegeven.!Hierbij!is!ook!onderscheid!gemaakt!

tussen!jongens!en!meisjes.!Opvallend!is,!dat!het!profiel!in!figuur!3!er!precies!hetzelfde!uitziet!als!in!

vele!in!het!buitenland!uitgevoerde!TOSRA"onderzoeken!(bijvoorbeeld!Fraser,!1981):!hoge!scores!op!

de!schalen!N!(de!‘normaalheid’!van!natuurkundigen)!en!I,!lage!scores!op!de!schalen!L!en!C.!Wel!zijn!

de!scores!op!elke!schaal!ongeveer!5!punten!lager!dan!bij!eerdere!TOSRA"afnames.!Dit!komt!overeen!

met!eerdere!onderzoeken!(zie!bijvoorbeeld:!Schibeci,!1984),!waaruit!bleek!dat!de!houding!ten!

opzichte!van!fysische!natuurwetenschappen!doorgaans!minder!hoog!is!dan!de!houding!ten!opzichte!

van!biologische!natuurwetenschappen.!Het!kan!echter!ook!andere!oorzaken!hebben,!zoals!de!

vertaling!naar!het!Nederlands,!een!negatievere!houding!van!Nederlandse!leerlingen!nu!vergeleken!

met!Australische!leerlingen!in!de!jaren!tachtig!enzovoorts.
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Figuur!3:!de!gemiddelde!score!in!de!zeven!TOPRA"schalen!van!alle!leerlingen!(linker!staaf),!alle!

jongens!(middelste!staaf)!en!alle!meisjes!(rechter!staaf).!

Het!verschil!tussen!jongens!en!meisjes!is!vooral!significant!in!de!schalen!E,!L!en!C.!Hier!scoren!de!

jongens!gemiddeld!veel!hoger!dan!de!meisjes.!Dit!bevestigt!de!constatering!die!al!vele!malen!gedaan!

is,!namelijk!dat!de!interesse!in!bèta!en!techniek!bij!meisjes!een!stuk!lager!is!dan!bij!jongens.!Bij!schaal!

N!blijkt!wel!dat!meisjes!er!gemiddeld!meer!van!overtuigd!zijn!dat!natuurkundigen!normale!mensen!

zijn!dan!jongens.!Een!T"toets,!zie!tabel!5,!laat!zien!dat!deze!verschillen!tussen!jongens!en!meisjes!

significant!zijn.!Op!de!schalen!N,!E,!L!en!C!is!het!verschil!tussen!jongens!en!meisjes!groot!(een!grote!

absolute!waarde!van!t)!en!significant!(een!lage!p"waarde).!Jongens!en!meisjes!vullen!op!deze!schalen!

TOPRA!dus!verschillend!in.!!

Tabel!5:!T"toets!voor!de!zeven!TOPRA"schalen!en!TOPRA"totaal,!met!als!groepsvariabele!het!geslacht!

van!de!leerlingen.!Samplegrootte:!167!meisjes!en!116!jongens.!Aan!de!hand!van!Levenes!test!is!

bepaald!of!de!T"toets!voor!gelijke!of!ongelijke!varanties!gebruikt!moest!worden.!

TOPRA!

Schaal!

Levenes!test!

F!

Levenes!test!

significantie!

Gelijkheid!van!varianties! T#toets

t!

T#toets!significantie!

(p#waarde)!

S! 3,021! 0,083! ongelijk! "1,587! 0,114!

N! 0,177! 0,674! gelijk! 3,693! 0,000!

I! 0,854! 0,356! gelijk! "0,904! 0,367!

A! 0,130! 0,719! gelijk! "0,665! 0,507!

E! 3,442! 0,065! ongelijk! #4,594! 0,000!

L! 5,580! 0,019! ongelijk! #5,194! 0,000!

C! 0,356! 0,551! gelijk! #4,180! 0,000!

! ! ! ! ! !

TOPRA!

totaal!

0,534! 0,466! gelijk! #3,035! 0,003!

!

In!figuur!4!is!de!gemiddelde!totaalscore!van!TOPRA!weergegeven.!Hierbij!is!ook!onderscheid!gemaakt!

tussen!jongens!en!meisjes!(de!jongens!scoren!hoger)!en!de!verschillende!onderzochte!klassen.!Er!is!
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geen!significant!verschil!te!zien!tussen!de!atheneum"!en!gymnasiumklassen.!Wel!zijn!er!behoorlijke!

verschillen!te!zien!tussen!de!diverse!klassen!onderling.!Diverse!oorzaken!kunnen!een!bijdrage!leveren!

aan!dit!verschil,!waaronder!de!inrichting!van!het!natuurkundeonderwijs!en!het!gedrag!van!de!docent.!

Dat!laatste!wordt!later!in!dit!onderzoek!bekeken.!

Figuur!4:!de!gemiddelde!totaalscore!van!TOPRA,!voor!alle!leerlingen,!alle!jongens,!alle!meisjes!en!voor!

elke!klas!(A1!tot!en!met!G2)!apart.!De!letter!(A!tot!en!met!G)!geeft!de!docent!aan.!Ook!is!het!soort!

VWO"klas!(atheneum!of!gymnasium)!vermeld.!

5.2!Correlaties!tussen!klasgemiddelden!van!TOPRA!en!VIL!
In!figuur!5!zijn!het!resultaat!van!beide!delen!van!het!onderzoek!weergegeven!voor!klas!C1!en!klas!E2.!

Dit!zijn!de!klassen!die!ten!opzichte!van!het!gemiddelde!respectievelijk!laag!en!hoog!scoorden!op!

TOPRA!(zie!figuur!4).!De!interactierozen!geven!het!resultaat!van!de!VIL!weer.!Bij!deze!twee!klassen!is!

te!zien!dat!de!klas!die!het!gedrag!van!hun!docent!vooral!als!leidend!ziet!ook!hoog!scoort!in!de!

TOPRA.!De!klas!die!het!gedrag!van!hun!docent!vooral!als!onzeker!en!ontevreden!ziet!scoort!laag!in!de!

TOPRA.!

!
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Figuur!5:!klasgemiddelde!resultaten!van!TOPRA!en!VIL,!van!de!klassen!C1!(rood:!linker!staaf!en!

onderste!interactieroos)!en!E2!(groen:!rechter!staaf!en!bovenste!interactieroos).!

In!het!bubbeldiagram!van!figuur!6!is!het!gemiddelde!VIL"resultaat!per!klas!omgezet!in!een!coördinaat!

in!het!machts"nabijheids"diagram.!Het!punt!van!slechts!twee!van!de!dertien!klassen!ligt!buiten!het!

BS/SB"kwadrant,!alle!overige!klassen!beoordelen!het!gedrag!van!hun!docent!als!voornamelijk!leidend!

of!behulpzaam/vriendelijk.!Dit!voldoet!enigszins!aan!het!leerlingbeeld!van!de!ideale!docent.!De!

grootte!van!de!bubbels!in!het!diagram!komt!overeen!met!de!TOPRA"totaalscore.!De!hoogste!TOPRA"

totaalscore!bevindt!zich!rechtsboven!in!het!(M,N)"diagram,!de!laagste!linksonder.!Er!lijkt!een!

correlatie!te!zijn!tussen!de!positie!in!het!(M,N)"diagram!en!de!TOPRA"totaalscore.!Dit!wordt!

bevestigd!in!tabel!6,!die!uitgaande!van!de!klasgemiddelde!waarden!de!correlatie!tussen!TOPRA"

totaal!en!respectievelijk!M,!N,!X!en!Y!geeft.!Te!zien!is!een!zeer!hoge!positieve!correlatie!met!X!(#!=!

0,84):!hoe!idealer!de!docent,!des!te!beter!is!de!gemiddelde!houding!van!de!klas!ten!opzichte!van!

natuurkunde!en!natuurkundigen.!Dit!is!ook!te!zien!in!figuur!7.!De!p"waarde!is!zeer!laag,!het!resultaat!

is!dus!statistisch!significant:!het!gevonden!resultaat!berust!waarschijnlijk!niet!op!toeval.!Er!is!geen!

relatie!tussen!de!waarde!van!Y!en!TOPRA"totaal.!
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Figuur!6:!bubbeldiagram!met!de!gemiddelde!scores!van!VIL!en!TOPRA!per!klas.!Elke!bubbel!is!een!

klas.!De!positie!van!de!bubbel!geeft!het!gemiddelde!resultaat!van!VIL!weer!als!een!punt!in!het!(M,N)"

diagram.!De!oppervlakte!van!de!bubbel!geeft!aan!hoe!groot!het!verschil!van!de!TOPRA"totaalscore!

van!de!klas!met!de!gemiddelde!TOPRA"totaalscore!is.!Bij!een!zwarte!bubbel!scoort!de!klas!hoger,!bij!

een!witte!bubbel!lager!dan!het!gemiddelde.!De!gele!punt!geeft!het!gemiddelde!VIL"resultaat!van!alle!

onderzochte!klassen.!

!

Tabel!6:!correlatie!tussen!de!VIL"assen!(M,!N,!X!en!Y)!en!de!TOPRA"totaalscore,!uitgaande!van!de!

klasgemiddelde!scores.!Samplegrootte:!13!klassen.!

! Pearsoncorrelatie!

met!TOPRA#totaal!

Significantie!

(p#waarde)!

M! 0,69! 0,009!

N! 0,58! 0,036!

X! 0,84! 0,000!

Y! 0,18! 0,551!

!

!
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Figuur!7:!de!klasgemiddelde!TOPRA"totaalscore!uitgezet!tegen!de!klasgemiddelde!X"waarde.!

5.3!Correlaties!tussen!individuele!resultaten!van!TOPRA!en!VIL!
In!paragraaf!5.2!is!steeds!gekeken!naar!de!klasgemiddelde!resultaten,!in!deze!paragraaf!worden!de!

individuele!resultaten!van!de!vragenlijsten!als!meetpunten!gebruikt.!Tabel!7!geeft!de!

correlatiewaarden!tussen!de!diversie!TOPRA"schalen!en!de!vier!gedefinieerde!assen!van!de!VIL,!en!de!

bijbehorende!significantie!(uitgedrukt!in!de!p"waarde).!De!correlaties!met!de!waarde!op!de!Y"as!van!

VIL!zijn!zeer!klein!en!niet!significant.!

Tabel!7:!correlaties!tussen!de!diverse!schalen!van!TOPRA!en!de!VIL"waardes!M,!N,!X!en!Y.!

Samplegrootte:!283!leerlingen.!

! VIL!M! VIL!N! VIL!X! VIL!Y! !

TOPRA!S! 0,202!

0,001!

0,171!

0,004!

0,256!

0,000"

"0,047!

0,431!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!N! 0,272!

0,000!

0,236!

0,000!

0,349!

0,000"

"0,060!

0,311!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!I! 0,116!

0,052!

0,076!

0,203!

0,133!

0,025!

"0,042!

0,483!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!A! 0,161!

0,007!

0,203!

0,001!

0,245!

0,000"

0,006!

0,914!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!E! 0,204!

0,001!

0,095!

0,110!

0,210!

0,000"

"0,099!

0,096!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!L! 0,044!

0,461!

0,058!

0,332!

0,069!

0,251!

0,003!

0,956!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!C! 0,017!

0,777!

0,128!

0,032!

0,092!

0,124!

0,071!

0,233!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

! ! ! ! ! !

TOPRA!totaal! 0,188!

0,002!

0,177!

0,003!

0,249!

0,000!

"0,032!

0,588!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"
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Over!het!algemeen!is!de!correlatie!van!de!diversie!TOPRA"schalen!het!grootst!met!de!X"waarde!die!

verkregen!is!uit!het!VIL"resultaat.!De!correlaties!tussen!X!en!de!TOPRA"schalen!I!(houding!ten!

opzichte!van!natuurkundig!onderzoek),!L!(interesse!in!natuurkunde!in!de!vrije!tijd)!en!C!(interesse!in!

een!natuurkundige!carrière)!zijn!laag!en!niet!significant.!Het!gedrag!van!de!docent!heeft!dus!vrijwel!

geen!invloed!op!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkundig!onderzoek,!en!op!de!

interesse!van!leerlingen!in!natuurkunde!in!de!vrije!tijd!of!voor!een!carriere.!Hoewel!de!houding!van!

leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!gedeeltelijk!af!lijkt!te!hangen!van!het!gedrag!van!de!docent,!

is!dat!niet!zo!voor!de!interesse!in!natuurkunde.!Dit!is!in!tegenstelling!met!wat!vaak!gedacht!wordt!

(zie!paragraaf!2.1).!

De!grootste!correlatie!is!er!tussen!X!en!de!TOPRA"schaal!N!(de!‘normaalheid’!van!natuurkundigen).!

Dit!is!geen!verrassing:!de!natuurkundedocent!is!één!van!de!weinige!voorbeelden!van!natuurkundigen!

die!de!leerlingen!hebben.!Wanneer!de!docent!zich!volgens!de!leerlingen!anders!gedraagt!dan!hun!

ideaalbeeld!van!de!docent,!zal!de!indruk!die!de!leerlingen!wat!betreft!natuurkundigen!hebben!

slechter!zijn.!

De!Pearsoncorrelatie!tussen!X!en!TOPRA"totaal!is!0,249.!Dit!geeft!aan!dat!er!een!positieve!relatie!is!

tussen!de!mate!waarin!de!docent,!volgens!de!leerlingen,!ideaal!gedrag!vertoont!en!de!houding!van!

diezelfde!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde.!Deze!relatie!is,!gezien!de!zeer!lage!p"waarde!(p!<!

0,001),!significant.!De!relatie!is!niet!zeer!sterk:!slechts!een!gedeelte!van!de!TOPRA"score!kan!

verklaard!worden!door!het!gedrag!van!de!docent!zoals!de!leerling!dat!ziet.!Ook!andere!factoren!

(zoals!de!inrichting!van!het!onderwijs,!de!ouders,!de!religie,!de!leefomgeving,!de!media!enzovoorts)!

beïnvloeden!de!houding!van!3VWO’ers!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen.!Wel!lijkt!

het!resultaat!overeen!te!komen!met!eerdere!onderzoeken!in!het!buitenland!op!het!gebied!van!

‘science’!(zie!paragraaf!3.3).!

De!hier!verkregen!correlatiewaarden!zijn!een!stuk!lager!dan!die!in!paragraaf!5.2,!waar!gebruik!werd!

gemaakt!van!de!klasgemiddelde!waarden.!Door!de!middeling!over!de!klas!zijn!persoonlijke!

buitenschoolse!factoren!die!de!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde!beïnvloeden!(bijvoorbeeld!het!

beroep!en!de!interesses!van!de!ouders,!religie!en!leefomgeving)!afgevlakt,!waardoor!het!gedrag!van!

de!docent!een!belangrijkere!factor!wordt.

5.4!Verschil!tussen!jongens!en!meisjes!
Het!splitsen!van!de!groep!leerlingen!die!aan!het!onderzoek!hebben!deelgenomen!in!jongens!en!

meisjes,!geeft!de!correlatiewaarden!in!tabel!8.!Bij!beide!groepen!is!de!correlatie!het!grootst!tussen!

TOPRA"totaal!en!de!X"waarde!uit!de!VIL.!Kijkend!naar!de!machts"as!en!de!nabijheids"as!is!er!echter!

een!verschil!tussen!jongens!en!meisjes.!Bij!de!jongens!is!er!vooral!positieve!correlatie!met!de!waarde!

op!de!machts"as!M,!bij!de!meisjes!juist!op!de!nabijheids"as!N.!Om!de!houding!van!leerlingen!ten!

opzichte!van!natuurkunde!te!verbeteren,!zal!de!docent!voor!de!meisjes!zich!behulpzamer!en!

vriendelijker!moeten!gaan!gedragen.!Voor!jongens!zal!de!docent!echter!meer!leidend!gedrag!moeten!

vertonen.!Dit!verschil!is!echter!klein,!en!de!kans!dat!dit!resultaat!onjuist!is!is!behoorlijk!groot.!Dit!

volgt!uit!de!T"toets,!zie!tabel!9.!

!

!
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Tabel!8:!correlaties!tussen!de!TOPRA"totaalscore!en!de!VIL"waardes!M,!N,!X!en!Y,!voor!meisjes!(167!

leerlingen)!en!jongens!(116!leerlingen).!

! VIL!M! VIL!N! VIL!X! VIL!Y! !

TOPRA!totaal!

meisjes!

0,180!

0,020!

0,239!

0,002!

0,285!

0,000!

0,013!

0,868!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

TOPRA!totaal!

jongens!

0,233!

0,012!

0,119!

0,203!

0,241!

0,009!

"0,108!

0,247!

Pearsoncorrelatie!

p#waarde"

!

Tabel!9:!T"toets!voor!de!vier!assen!van!de!VIL,!met!als!groepsvariabele!het!geslacht!van!de!leerlingen.!

Samplegrootte:!167!meisjes!en!116!jongens.!Aan!de!hand!van!Levenes!test!is!bepaald!of!de!T"toets!

voor!gelijke!of!ongelijke!varanties!gebruikt!moest!worden.!

VIL#as! Levenes!test!

F!

Levenes!test!

significantie!

Gelijkheid!van!varianties! T#toets

t!

T#toets!significantie!

(p#waarde)!

VIL!M! 1,634! 0,202! ongelijk! 1,523! 0,129!

VIL!N! 6,967! 0,009! ongelijk! 0,730! 0,466!

VIL!X! 3,812! 0,052! ongelijk! 1,477! 0,141!

VIL!Y! 4,927! 0,027! ongelijk! 0,432! 0,666!

!

! !
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Uit!dit!onderzoek!kan!het!volgende!geconcludeerd!worden:!

" De!Nederlandse!versie!van!de!voor!dit!onderzoek!ontwikkelde!‘Test!Of!Physics!Related!

Attitudes’!(TOPRA)!is!betrouwbaar,!en!de!zeven!verschillende!schalen!van!TOPRA!mogen!ook!

als!aparte!dimensie!gebruikt!worden.!(paragraaf!4.3)!

" De!gemiddelde!score!op!de!diverse!TOPRA"schalen!ligt!ongeveer!5!punten!lager!dan!die!van!

oude!TOSRA"onderzoeken.!Dit!zou!kunnen!betekenen!dat!de!houding!van!leerlingen!ten!

opzichte!van!natuurkunde!slechter!is!dan!die!ten!opzichte!van!‘science’!in!het!algemeen.!Er!

zijn!echter!ook!andere!oorzaken!denkbaar.!(paragraaf!5.1)!

" Hoe!leuk!men!de!natuurkundelessen!vindt,!de!interesse!voor!natuurkunde!in!de!vrije!tijd!en!

de!interesse!voor!een!natuurkundige!carrière!is!duidelijk!en!significant!hoger!voor!jongens!

dan!voor!meisjes.!Meisjes!vinden!natuurkundigen!wel!‘normaler’!dan!jongens.!Wat!betreft!

sociale!opvattingen!over!natuurkunde,!de!houding!ten!opzichte!van!natuurkundig!onderzoek!

en!het!aannemen!van!een!houding!die!bij!natuurkunde!past!scoren!jongens!en!meisjes!

vrijwel!gelijk.!Over!het!algemeen!is!de!houding!van!jongens!ten!opzichte!van!natuurkunde!

beter!dan!die!van!meisjes.!(paragraaf!5.1)!

!

" De!resultaten!van!de!gebruikte!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag!(VIL)!zijn!

betrouwbaar.!(paragraaf!4.5)!

" Er!is!een!positieve!relatie!tussen!de!mate!waarin!de!docent,!volgens!de!leerlingen,!ideaal!

gedrag!(behulpzaam,!vriendelijk,!begripvol!en!leidend)!vertoont!en!de!houding!van!diezelfde!

leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!en!natuurkundigen.!Een!hoge!score!op!de!‘samen"

boven’"!en!‘boven"samen’"schalen!van!VIL!zorgt!voor!een!betere!houding!ten!opzichte!van!

natuurkunde!en!natuurkundigen.!Dit!is!in!overeenstemming!met!de!verwachting.!

(paragrafen!5.2!en!5.3)!

" Het!gedrag!van!de!docent!heeft!geen!significante!invloed!op!de!houding!van!leerlingen!ten!

opzichte!van!natuurkundig!onderzoek,!op!de!interesse!van!leerlingen!in!natuurkunde!in!de!

vrije!tijd!en!op!de!interesse!van!leerlingen!voor!een!carrière!in!de!natuurkunde.!De!grootste!

correlatie!is!te!vinden!tussen!de!‘ideaalheid’!van!de!docent!en!de!TOPRA"schaal!N:!de!

‘normaalheid’!van!natuurkundigen.!(paragraaf!5.3)!

" Om!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!te!verbeteren,!zal!de!docent!

voor!de!meisjes!zich!behulpzamer!en!vriendelijker!moeten!gaan!gedragen.!Voor!de!jongens!

zal!de!docent!meer!leidend!gedrag!moeten!vertonen.!Dit!verschil!tussen!jongens!en!meisjes!

is!echter!klein,!en!de!kans!dat!dit!resultaat!onjuist!is!is!aanwezig.!(paragraaf!5.4)!

! !
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7.1!Betekenis!van!dit!onderzoek!voor!de!praktijk!
Een!goede!motivatie!bij!leerlingen!is!belangrijk!om!goed!te!presteren!op!school,!een!goede!interesse!

van!leerlingen!in!natuurkunde!zorgt!ervoor!dat!er!later!ook!meer!leerlingen!verder!gaan!in!dit!

vakgebied.!Dit!is!gewenst,!en!daarom!is!het!belangrijk!dat!leerlingen!een!goede!houding!ten!opzichte!

van!natuurkunde!ontwikkelen.!Dit!onderzoek!laat!zien!dat!docenten!daaraan!bij!kunnen!dragen!door!

hun!interpersoonlijk!gedrag!in!de!klas!aan!te!passen.!Door!meer!leidend,!behulpzaam!en!vriendelijk!

gedrag!te!vertonen!en!minder!ontevreden!en!onzeker!te!zijn!kan!de!docent!de!houding!van!zijn!of!

haar!leerlingen!positief!beïnvloeden.!

Er!zijn!niet!alleen!verschillen!in!de!houding!ten!opzichte!van!natuurkunde!tussen!jongens!en!meisjes,!

ook!de!manier!waarop!die!houding!beïnvloed!kan!worden!verschilt.!Voor!jongens!is!meer!leidend!

gedrag!gewenst,!voor!meisjes!meer!behulpzaam!gedrag.!Het!is!goed!om!hier!als!docent!rekening!mee!

te!houden.!Uit!dit!project!blijkt!dan!ook!dat!het!goed!is!wanneer!leraren!bewust!omgaan!met!het!feit!

dat!niet!alleen!vakdidactische!bekwaamheden!maar!ook!relationele!zaken,!zoals!het!interpersoonlijk!

gedrag,!van!belang!zijn!voor!de!kwaliteit!van!het!onderwijs.!

7.2!Evaluatie!van!de!aanpak!
Een!moeilijkheid!in!dit!project!was!het!vinden!van!geïnteresseerde!en!bereidwillige!docenten!die!een!

halve!les!aan!dit!onderzoek!konden!en!wilden!besteden.!Naast!drukte!met!betrekking!tot!te!

behandelen!lesstof!aan!het!eind!van!het!schooljaar!bleek!het!nodig!hebben!van!een!computerruimte!

een!veel!voorkomend!probleem.!Toch!was!de!keuze!voor!het!online!onderzoekssysteem!CORF!een!

waardevolle:!hierdoor!kon!het!onderzoek!op!grotere!schaal!en!efficiënter!worden!uitgevoerd.!

De!ontwikkeling!van!TOPRA!als!meetinstrument!is!goed!gelukt.!De!test!blijkt!betrouwbaar!en!doet!

niet!onder!voor!zijn!grote!broer!TOSRA.!TOPRA!kan!dus!ook!voor!andere!onderzoeken!een!nuttig!

instrument!zijn.!In!dit!onderzoek!bleek!TOPRA!een!goede!en!prettige!manier!om!kwantitatief!iets!te!

zeggen!over!de!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde.!

Een!opvallende!keuze!in!dit!project!was!het!roteren!van!het!(M,N)"assenstelsel!van!VIL!naar!het!(Y,X)"

assenstelsel,!om!een!maat!voor!de!‘ideaalheid’!van!de!docent!(X)!te!verkrijgen.!De!waarde!van!Y!lijkt!

daarbij!erg!onbelangrijk!te!zijn.!Dit!vindt!aansluiting!bij!hoe!een!docent!vaak!zal!denken:!“Ben!ik!een!

goede!docent!of!niet?”!Het!is!een!vereenvoudiging!van!het!VIL"resultaat.!In!dit!onderzoek!was!de!X"

waarde!een!nuttige!aanvulling:!de!correlaties!met!TOPRA!bleken!bij!X!hoger!en!significanter!dan!bij!

M!en!N.!Echter!voor!docenten!is!het!wel!moeilijker!om!uit!de!X"waarde!te!halen!wat!ze!nu!precies!

kunnen!verbeteren!aan!hun!gedrag!(meer!leidend!of!juist!vriendelijker!worden)!om!meer!richting!de!

ideale!docent!te!gaan.!
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7.3!Aanbevelingen!voor!verder!onderzoek!
In!dit!onderzoek!lijken!de!scores!van!de!Vragenlijst!Interpersoonlijk!Leraarsgedrag!(VIL,!hoe!de!

leerlingen!het!gedrag!van!de!docent!zien)!heel!erg!veel!op!elkaar!(zie!bijvoorbeeld!figuur!6).!De!

meeste!klassen!beoordelen!het!gedrag!van!hun!docent!met!een!hoge!positieve!X"waarde,!er!zijn!erg!

weinig!klassen!waar!het!gedrag!van!de!docent!een!lage!of!negatieve!X"waarde!heeft!gekregen.!De!

spreiding!in!VIL"scores!is!behoorlijk!klein,!wanneer!deze!groter!zou!zijn!zou!een!verband!tussen!de!

VIL"scores!en!TOPRA"scores!beter!te!bepalen!zijn.!Daarom!zou!het!goed!zijn!dit!onderzoek!uit!te!

breiden!met!veel!meer!verschillende!docenten,!zodat!er!ook!voldoende!docenten!bij!zijn!die!volgens!

hun!leerlingen!ander!gedrag!vertonen!dan!het!ideale!gedrag.!

In!de!resultaten!lijkt!het!erop!dat!het!verband!tussen!de!houding!van!leerlingen!en!het!gedrag!van!

hun!docent!verschilt!voor!jongens!en!meisjes.!Dit!resultaat!is!echter!nog!onbetrouwbaar.!Verder!

onderzoek!hiernaar!is!aan!te!bevelen.!

De!houding!van!leerlingen!ten!opzichte!van!natuurkunde!wordt!voor!een!behoorlijk!deel!beïnvloedt!

door!het!gedrag!van!hun!docent,!maar!ook!andere!factoren!spelen!zeker!een!rol.!In!een!volgend!

onderzoek!zouden!meerdere!factoren!meegenomen!kunnen!worden.!Hierbij!kan!gedacht!worden!

aan!zaken!als!geloofsovertuiging,!beroep!van!de!ouders,!afkomst!enzovoorts.!Ook!is!het!een!goed!

idee!om!in!verder!onderzoek!te!vragen!naar!het!laatste!rapportcijfer!van!de!leerlingen,!zodat!ook!

verbanden!hiermee!meegomen!kunnen!worden.!

! !
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Hieronder!is!de!volledige!vragenlijst!die!de!leerlingen!hebben!gekregen!weergegeven,!inclusief!de!

invulinstructie.!Het!eerste!gedeelte!is!TOPRA,!het!tweede!gedeelte!is!VIL.!De!code!voor!een!stelling!

geeft!aan!bij!welke!schaal!van!TOPRA!of!VIL!de!stelling!hoort,!dit!was!voor!de!leerlingen!niet!

zichtbaar.!Alle!leerlingen!hebben!de!vragenlijst!via!het!online!systeem!CORF!ingevuld.!

Bij!alle!stellingen!is!er!gebruik!gemaakt!van!een!vijf"punts!Likertschaal,!deze!was!bij!de!beide!

instrumenten!verschillend:!

" TOPRA:!Helemaal!oneens!/!Oneens!/!Ik!weet!het!niet!/!Eens!/!Helemaal!eens.!

" VIL:!Nooit!/!...!/!...!/!...!/!Altijd.!

De!leerlingen!dienden!een!keuze!tussen!de!vijf!mogelijkheden!te!maken,!er!was!geen!mogelijkheid!

voor!‘geen!mening’,!‘n.v.t.’!of!een!dergelijk!antwoord.!Wanneer!niet!alle!stellingen!beantwoord!

waren,!kregen!de!leerlingen!een!foutmelding!en!konden!ze!niet!verder!naar!de!volgende!pagina.!

!

Beste leerling, 

Fijn dat je meewerkt aan dit onderzoek! Deze enquete bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat 
over jou, het tweede deel over je docent. We willen je vragen om de stellingen eerlijk te 
beantwoorden. Om de gegevens van dit onderzoek goed te kunnen gebruiken, vragen we je eerst om 
de naam van je school, je klas en je geslacht in te vullen. 

School: _______________________ 

Klas: _________________________ 

Ik ben een: jongen/meisje 

Het invullen van deze vragenlijst is verder anoniem, je docent zal niet weten wat jij ingevuld hebt. Ook 
heeft het resultaat van dit onderzoek geen invloed op je rapportcijfers. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden. Het enige wat we willen weten is je mening! 

Het eerste deel van dit onderzoek gaat over jou, en over hoe jij natuurkunde en natuurkundigen ziet. 
Je krijgt 70 stellingen. Bij elke stelling kun je aangeven in welke mate je het met die stelling eens bent, 
dit doe je door het bolletje bij jouw mening aan te klikken. Sommige stellingen zullen heel erg veel op 
elkaar lijken, hier hoef je je niks van aan te trekken. We willen toch gewoon bij elke stelling apart je 
mening weten. Denk niet te lang na met het beantwoorden van de vragen: je eerste ingeving is 
meestal de eerlijkste. 

Alleen wanneer je alle stellingen op een pagina beantwoord hebt kun je op 'Verder' klikken. Je gaat 
dan naar de volgende bladzijde van het onderzoek. In ieder geval alvast bedankt voor het invullen! 

1. (S+) Geld dat uitgegeven wordt aan natuurkunde is een goede besteding. 
2. (N-) Natuurkundigen houden er meestal van om naar hun laboratoria te gaan als ze een dagje vrij 
hebben. 



28!

!

3. (I+) Waarom iets gebeurt vind ik liever uit door een experiment te doen dan door het verteld te 
krijgen. 
4. (A+) Ik vind het leuk om over dingen te lezen die anders zijn dan ik altijd dacht. 
5. (E+) Natuurkundelessen zijn leuk. 
6. (L+) Ik zou graag bij een club willen zijn die zich met natuurkunde bezig houdt. 
7. (C-) Ik zou niet graag natuurkundige willen worden als ik van school af ben. 

8. (S-) Natuurkunde is de ergste vijand van de mens. 
9. (N+) Natuurkundigen zijn ongeveer net zo fit en gezond als andere mensen. 
10. (I-) Het doen van experimenten is niet zo goed als informatie krijgen van leraren. 
11. (A-) Ik vind het vervelend om experimenten te herhalen om de resultaten te controleren. 
12. (E-) Ik houd niet van natuurkundelessen. 
13. (L-) Ik raak verveeld als ik thuis programma’s over natuurkunde op TV kijk. 
14. (C+) Wanneer ik van school af ben, zou ik graag willen werken met mensen die ontdekkingen in 
de natuurkunde doen. 

15. (S+) Overheidsgeld dat in de afgelopen paar jaar aan natuurkunde is besteed is goed gebruikt. 
16. (N-) Natuurkundigen hebben niet genoeg tijd om aan hun familie te besteden. 
17. (I+) Ik doe liever zelf experimenten dan dat ik er over lees. 
18. (A+) Ik ben nieuwsgierig over de wereld waarin we leven.�
19. (E+) Per week zouden er op school meer natuurkundelessen gegeven moeten worden. 
20. (L+) Ik zou het leuk vinden om een boek over natuurkunde of materialen voor experimenten 
cadeau te krijgen. 
21. (C-) Als ik van school af ben zou ik niet graag gaan werken in een natuurwetenschappelijk 
laboratorium. 

22. (S-) Natuurkundige ontdekkingen maken meer kapot dan dat ze goed doen. 
23. (N+) Natuurkundigen houden net zo veel van sport als andere mensen. 
24. (I-) Ik geloof liever andere mensen dan dat ik zelf een experiment doe om het te ontdekken. 
25. (A-) Nieuwe dingen ontdekken is niet belangrijk. 
26. (E-) Ik vind de natuurkundelessen saai. 
27. (L-) Ik houd er niet van om tijdens vakanties boeken over natuurwetenschappen te lezen. 
28. (C+) Werken in een natuurkundig laboratorium zou een interessante manier zijn om de kost te 
verdienen. 

29. (S+) De overheid zou meer geld aan natuurkundig onderzoek moeten besteden. 
30. (N-) Natuurkundigen zijn minder vriendelijk dan andere mensen. 
31. (I+) Ik doe liever mijn eigen experimenten dan dat alles me door een leraar verteld wordt. 
32. (A+) Ik zou het leuk vinden om thuis natuurkundige experimenten te doen. 
33. (E+) Natuurkunde is één van de interessantste vakken op school. 
34. (L+) Ik zou het leuk vinden om thuis natuurkundige experimenten te doen.�
35. (C-) Een carrière in natuurkunde zou stom en saai zijn. 

36. (S-) Er zijn teveel laboratoria gebouwd ten koste van de rest van het onderwijs. 
37. (N+) Natuurkundigen kunnen een familieleven hebben.  
38. (I-) Als ik iets wil weten hoe het zit vraag ik dat liever aan een expert dan dat ik zelf experimenten 
doe. 
39. (A-) Luisteren naar nieuwe ideeën vind ik saai. 
40. (E-) Natuurkundelessen zijn tijdverspilling. 
41. (L-) Het zou saai zijn om na school met vrienden over natuurkunde te praten. 
42. (C+) Als ik van school af ben zou ik het leuk vinden om natuurkundeleraar te worden. 

43. (S+) Natuurkunde helpt het leven beter te maken. 
44. (N-) Natuurkundigen houden zich niet bezig met hun werkomstandigheden. 
45. (I+) Ik zou een probleem liever oplossen door een experiment dan door het antwoord verteld te 
krijgen. 
46. (A+) Wanneer ik experimenten doe gebruik ik graag nieuwe methoden die ik nog nooit eerder 
gebruikt heb. 
47. (E+) Ik vind het echt leuk om naar de natuurkundelessen te gaan. 
48. (L+) Ik zou het leuk vinden om een vakantiebaan in een natuurkundig laboratorium te hebben. 
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49. (C-) Een baan als natuurkundige zou me vervelen. 

50. (S-) Dit land geeft teveel geld uit aan natuurkunde. 
51. (N+) Natuurkundigen hebben net zoveel interesse in muziek en kunst als andere mensen. 
52. (I-) Het is beter om de leraar om het antwoord te vragen dan het te ontdekken door experimenten 
te doen. 
53. (A-) Ik ben niet bereid om mijn ideeën aan te passen wanneer bewijzen laten zien dat mijn ideeën 
niet goed zijn. 
54. (E-) De stof die in natuurkundelessen behandeld wordt is niet interessant. 
55. (L-) Luisteren naar gesprekken over natuurkundige onderwerpen op de radio zou me vervelen. 
56. (C+) Een baan als natuurkundige zou interessant zijn.  

57. (S+) Natuurkunde kan helpen om in de toekomst de wereld te verbeteren. 
58. (N-) Er zijn weinig natuurkundigen gelukkig getrouwd. 
59. (I+) Ik doe liever een experiment over een onderwerp dan dat ik er over lees in een 
natuurwetenschappelijk tijdschrift. 
60. (A+) Wanneer ik natuurkundige experimenten doe, zal ik zowel verwachte als onverwachte 
resultaten in het verslag zetten. 
61. (E+) Ik kijk uit naar de natuurkundelessen.  
62. (L+) Een bezoek aan een natuurwetenschappelijk museum in het weekend zou me goed bevallen. 
63. (C-) Ik zou niet graag natuurkundige willen worden omdat daar teveel opleiding voor nodig is. 

64. (S-) Geld dat besteed wordt aan natuurkundige projecten is weggegooid geld. 
65. (N+) Wanneer je een natuurkundige tegenkomt, zou hij of zij er net zo uitzien als iedere andere 
persoon die je ontmoet. 
66. (I-) Het is beter om natuurkundige feiten verteld te krijgen dan om ze uit te vinden door het doen 
van experimenten. 
67. (A-) Ik houd er niet van om naar andermans mening te luisteren. 
68. (E-) Ik zou school leuker vinden wanneer er geen natuurkundelessen meer zouden zijn. 
69. (L-) Ik lees niet graag krantenartikelen die over natuurkundige onderwerpen gaan. 
70. (C+) Ik zou graag natuurkundige willen zijn wanneer ik van school ga. 

De stellingen in het tweede deel van dit onderzoek gaan over je natuurkundedocent. Bij elke stelling 
geef je door een bolletje aan te klikken aan of het nooit of altijd gebeurt, of iets wat er tussenin zit. Ook 
in dit deel zijn er geen goede of foute antwoorden, het gaat om je mening. Je antwoorden blijven 
anoniem. 

1. (SB) Deze docent heeft gevoel voor humor. 
2. (OS) Bij deze docent heb je vrijheid. 
3. (BS) Deze docent heeft gezag. 
4. (OT) Deze docent heeft moeite om de klas stil te krijgen. 
5. (SB) Deze docent helpt je. 
6. (BT) Deze docent laat meteen merken dat iets niet mag. 
7. (BT) Bij deze docent moet het stil zijn in de les. 
8. (SO) Deze docent luistert naar leerlingen. 
9. (TO) Deze docent zegt dat leerlingen weinig presteren. 
10. (BS) Deze docent bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen. 
11. (SO) Deze docent vertrouwt leerlingen. 
12. (OS) Deze docent geeft leerlingen hun zin. 
13. (TO) Deze docent is ontevreden. 
14. (BT) Deze docent verbiedt ons dingen. 
15. (BT) We moeten ons aan zijn/haar regels houden. 
16. (SB) Deze docent is bereid iets opnieuw uit te leggen. 
17. (TO) Deze docent moppert. 
18. (OT) Deze docent maakt een onzekere indruk. 
19. (BS) Deze docent houdt ons in de gaten. 
20. (TB) Als deze docent boos is merk je dat. 
21. (SB) Deze docent is aardig. 
22. (OS) Bij deze docent doe je wat je zelf wilt. 
23. (SB) Met deze docent kun je lachen. 
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24. (TB) Deze docent dreigt met straf. 
25. (BS) Deze docent ziet wat er in de klas gebeurt. 

26. (TO) Deze docent is uit zijn/haar humeur. 
27. (SO) Deze docent leeft mee met leerlingen. 
28. (OS) Deze docent laat leerlingen hun gang gaan. 
29. (TO) Deze docent maakt een sombere indruk. 
30. (BS) Bij deze docent weet je wat je moet doen. 
31. (OS) Deze docent vindt veel goed. 
32. (SB) Deze docent kan goed tegen een grapje. 
33. (OT) Je kunt deze docent gemakkelijk voor de gek houden. 
34. (TB) Deze docent kan kwaad worden. 
35. (BT) Deze docent houdt streng orde. 
36. (SO) Deze docent is geduldig. 
37. (BS) Deze docent kan goed leiding geven. 
38. (BT) Bij deze docent moet je hard werken. 
39. (OT) Bij deze docent is het onrustig in de klas. 
40. (BS) Deze docent weet leerlingen te boeien. 
41. (TB) Deze docent is driftig. 
42. (SO) Deze docent heeft een prettige sfeer in de klas. 
43. (OS) Er kan veel bij deze docent. 
44. (TO) Deze docent zeurt. 
45. (OT) Deze docent treedt aarzelend op. 
46. (OS) Deze docent is soepel voor leerlingen. 
47. (BT) Deze docent stelt hoge eisen. 
48. (BS) Deze docent treedt zelfverzekerd op. 
49. (TB) Met deze docent kun je gemakkelijk ruzie krijgen. 
50. (OT) Als het stil is, praten we toch door. 
 

Dat waren alle stellingen... Heel erg bedankt voor je medewerking aan dit onderzoek! 


