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Samenvatting 
 

Uit observatie, door de auteurs van dit afstudeeronderzoek, van verschillende HAVO en VWO collega-

docenten en uit de eigen praktijkervaringen, komt regelmatig naar voren dat er geen of nauwelijks 

verschil is tussen scheikundepractica voor HAVO-3 en VWO-3 leerlingen. De theoretische 

behandeling bij scheikundepractica, de uitvoering ervan en eventuele toetsing middels verslaglegging, 

vindt vaak op dezelfde manier plaats. In de visie van de auteurs van dit afstudeeronderzoek met 

betrekking tot het practicumonderwijs, zouden er echter wel verschillen, gerelateerd aan de diverse 

aspecten van het scheikundepracticum, zichtbaar moeten zijn. Mogelijk zijn er ook verschillen bij de 

uitvoering van het scheikundepracticum nodig gerelateerd aan de kenmerken van de HAVO- en VWO-

leerling. Deze visie wordt o.a. ondersteund door onderzoek van onderwijsadviesbureau APS (Van 

Dijken, 2009) en door het gegeven dat VWO-leerlingen worden voorbereid op het wetenschappelijk 

onderwijs. Dit vergt een meer wetenschappelijke manier van denken en onderzoek doen. 

 

De verwachting van de auteurs is dat meer duidelijkheid met betrekking tot de wenselijkheid c.q. 

noodzaak tot differentiatie in het scheikunde practicumonderwijs voor HAVO-3 en VWO-3, ertoe zal 

bijdragen dat docenten beter in kunnen spelen op de specifieke kenmerken van deze leerlingen. 

Daardoor worden de leerlingen meer uitgedaagd om hun specifieke talenten nog verder te 

ontwikkelen.  

 

Bovenstaand onderzoeksprobleem heeft geleidt tot twee onderzoeksvragen: 

1. Is in de huidige lesmethoden differentiatie in scheikundepractica aanwezig tussen VWO-3 en 

HAVO-3? 

2. Is differentiatie van scheikundepractica tussen VWO-3 en HAVO-3 zinvol volgens docenten en 

zo ja, welke kenmerken dient een richtlijn hiervoor te bevatten? 

 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat in de drie onderzochte 

lesmethoden, Pulsar-Chemie, Chemie Overal en NOVA Nieuwe Scheikunde voor HAVO-3 en VWO-3, 

geen differentiatie aanwezig is in de specifieke practica over mengsels en zuivere stoffen. In andere 

practica uit de onderzochte lesmethoden kan wel sprake zijn van een verschil in openheid en in 

keuzevrijheid voor docent en leerlingen.  

Uit dit onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat circa de helft van de respondenten differentiatie 

in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3 niet wenselijk vindt. Voor hogere leerjaren neemt 

het aantal respondenten dat differentiatie in scheikundepractica wel wenselijk vindt toe tot circa 90% 

voor HAVO-5 en VWO-5.  

 

Gebaseerd op het vooraf gestelde criterium: "Indien een grote meerderheid, minimaal tweederde van 

de respondenten van de docentenenquête, aangeeft dat een richtlijn ten behoeve van differentiatie in 

het scheikundepracticum tussen VWO-3 en HAVO-3 wenselijk is, zal door de auteurs van dit 

onderzoek deze richtlijn opgesteld worden" is besloten om geen richtlijn op te stellen. De auteurs van 

dit afstudeeronderzoek realiseren zich dat ze hiermee niet tegemoet komen aan de wensen van een 

aantal docenten. Uit dit onderzoek blijkt dat voor de groep docenten die wel behoefte heeft aan een 

richtlijn ter ondersteuning van het aanbrengen van differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3, deze 

richtlijn de volgende kenmerken dient te bevatten: theoretische diepgang, beoordelingscriteria, 

verslaglegging en openheid van het practicum. 

 

De resultaten van dit afstudeeronderzoek hebben een blinde vlek in de literatuur zichtbaar gemaakt, 

nl. de koppeling tussen verschil in leerlingkenmerken en differentiatie in het practicum. Mogelijk is dit 

onderzoek een aanleiding om deze blinde vlek nader in te vullen.   
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1. Inleiding 
 

Uit observatie, door de auteurs van dit afstudeeronderzoek, van verschillende HAVO en VWO collega-

docenten en uit de eigen praktijkervaringen, komt regelmatig naar voren dat er geen of nauwelijks 

verschil is tussen scheikundepractica voor HAVO-3 en VWO-3 leerlingen. De theoretische 

behandeling bij scheikundepractica, de uitvoering ervan en eventuele toetsing middels verslaglegging, 

vindt vaak op dezelfde manier plaats. In de visie van de auteurs van dit afstudeeronderzoek met 

betrekking tot het practicumonderwijs, zouden er echter wel verschillen, gerelateerd aan de diverse 

aspecten van het scheikundepracticum, zichtbaar moeten zijn. Mogelijk zijn er ook verschillen bij de 

uitvoering van het scheikundepracticum nodig gerelateerd aan de kenmerken van de HAVO- en VWO-

leerling. Deze visie wordt o.a. ondersteund door onderzoek van onderwijsadviesbureau APS (Van 

Dijken, 2009) en door het gegeven dat VWO-leerlingen worden voorbereid op het wetenschappelijk 

onderwijs. Dit vergt een meer wetenschappelijke manier van denken en onderzoek doen. APS heeft 

een lijst opgesteld van kenmerken van zowel de typische havist als de VWO-er op cognitief en niet-

cognitief gebied. Twee duidelijke verschillen in kenmerken zijn volgens Van Dijken (2009) dat de 

VWO-er meer vermogen tot abstractie en een groter probleemoplossend vermogen heeft dan de 

havist.  

 

De verwachting van de auteurs is dat meer duidelijkheid met betrekking tot de wenselijkheid c.q. 

noodzaak tot differentiatie in het scheikunde practicumonderwijs voor HAVO-3 en VWO-3, ertoe zal 

bijdragen dat docenten beter in kunnen spelen op de specifieke kenmerken van deze leerlingen. 

Daardoor worden de leerlingen meer uitgedaagd om hun specifieke talenten nog verder te 

ontwikkelen.  

 

1.1 Onderzoeksvraag 

 

Bovenstaand onderzoeksprobleem heeft geleidt tot de volgende twee onderzoeksvragen: 

 

1. Is in de huidige lesmethoden differentiatie in scheikundepractica aanwezig tussen VWO-3 en 

HAVO-3? 

2. Is differentiatie van scheikundepractica tussen VWO-3 en HAVO-3 zinvol volgens docenten 

en zo ja, welke kenmerken dient een richtlijn hiervoor te bevatten? 

 

Gezien de beperkte omvang van het afstudeeronderzoek hebben de auteurs zich specifiek gericht op 

het onderzoek naar scheikundepractica over het onderwerp “mengsels" en "zuivere stoffen”. Dit zijn 

basisbegrippen in het scheikunde-onderwijs in het 3
e
 leerjaar. De geanalyseerde lesmethoden in dit 

onderzoek zijn de boeken voor het 3
e
 leerjaar HAVO en VWO van Pulsar-Chemie 2

e
 editie, Chemie 

Overal en NOVA Nieuwe Scheikunde. Deze drie lesmethoden hebben namelijk elk een aparte versie 

voor HAVO en VWO c.q. Gymnasium. 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het onderzoek naar differentiatie in 

scheikundepractica bij het onderwerp mengsels en zuivere stoffen uitgesplitst in de volgende 

subvragen: 

 

- Wat zijn de relevante aspecten voor het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3?  

- Wat vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden in het algemeen van deze relevante 

aspecten? Wat vinden deze auteurs specifiek van deze relevante aspecten voor het practicum 

over mengsels en zuivere stoffen? 

- Wat vinden docenten van deze relevante aspecten, onafhankelijk van een lesmethode?  

- Wat vinden gebruikers van de onderzochte lesmethoden van deze relevante aspecten, 

specifiek voor het practicum over mengsels en zuivere stoffen? 
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- Vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 versus HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, 

waarom niet? 

- Vinden docenten die meewerken aan dit onderzoek, differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 versus HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, 

waarom niet? 

- Wat zijn, volgens de auteurs van de lesmethoden, de noodzakelijk op te nemen algemene 

kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

- Wat zijn, volgens docenten die meewerken aan dit onderzoek, de noodzakelijk op te nemen 

algemene kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

 

1.2 Opbouw onderzoek 

 

Dit afstudeeronderzoek is een beschrijvend onderzoek
 
(Baarda & De Goede, 2006), waarbij de 

volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 

- Literatuuronderzoek naar verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen. 

- Literatuuronderzoek naar differentiatie en de relevante aspecten betreffende het 

scheikundepracticum. 

- Cross-case analyse van drie lesmethoden naar de verschillen in practicum tussen VWO-3 en 

HAVO-3 over het onderwerp mengsels en zuivere stoffen. 

- Interviews met auteurs van deze drie lesmethoden met betrekking tot o.a. de leerdoelen en 

theoretische diepgang van dit practicum. De uitwerking en analyse van de interviews zijn ter 

verificatie voorgelegd aan de geïnterviewde auteurs (Baarda e.a., 2005). 

- Inventarisatie betreffende scheikundepracticum in het algemeen en de uitvoering en 

differentiatie van het practicum over het onderwerp mengsels en zuivere stoffen. Dit is gedaan 

middels een internetenquête welke verspreidt is onder deelnemers aan de Woudschoten 

Chemie Conferentie 2010, collega-docenten uit het persoonlijk netwerk van de auteurs en het 

docentennetwerk van de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Scheikundige 

Technologie. 

 

Een uitgebreide methodische beschrijving van dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3. 

 

1.3 Verwachte opbrengst onderzoek 

 

Uit dit onderzoek komt de huidige stand van zaken m.b.t. de differentiatie of de mogelijkheid tot 

differentiatie in scheikundepractica behorend bij het onderwerp mengsels en zuivere stoffen, voor 

VWO-3 en HAVO-3. Verder wordt er een advies gegeven m.b.t. de wenselijkheid en de noodzaak van 

differentiatie. Indien een grote meerderheid, minimaal tweederde van de respondenten van de 

docentenenquête, aangeeft dat een richtlijn ten behoeve van differentiatie in het scheikundepracticum 

voor VWO-3 en HAVO-3 wenselijk is, zal door de auteurs van dit onderzoek deze richtlijn worden 

opgesteld. 

 

Alhoewel dit onderzoek slechts gebaseerd zal zijn op practicum over één scheikundig onderwerp, 

veronderstellen de auteurs dat de uitkomst van dit onderzoek op alle scheikundepractica van VWO-3 

en HAVO-3 toepasbaar zal zijn.  
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2. Theoretisch kader en literatuurverkenning 
 

Als start van dit onderzoek is een literatuurstudie verricht naar:  

 differentiatie 

 relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum 

 verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen 

 

In de volgende secties worden deze items nader beschreven. 

 

2.1 Differentiatie 

 

Een algemene definitie van differentiatie of differentiëren is het proces waarbij een homogeen geheel 

wordt gesplitst in delen met verschillende eigenschappen. Binnen het onderwijs onderscheidt men: 

 

1. (binnenklas-)differentiatie: de manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen 

leerlingen in zijn klas. 

2. differentiatie per categorie: de manier waarop leerlingen van een school worden verdeeld in 

groepen of binnen groepen, dus ook de verdeling in HAVO en VWO. 

 

Bij (binnenklas-)differentiatie is het de bedoeling een optimaal pedagogisch antwoord te geven aan de 

specifieke onderwijsbehoefte van elke leerling(groep). Volgens Dronkers (2007), Elbaum e.a. (1999) 

en Bosker (2005) kan men (binnenklas-)differentiatie opsplitsen in convergente en divergente 

differentiatie met elk hun specifieke kenmerken. Bij divergente differentiatie tracht de docent zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de individuele leerlingen en hun behoeftes. In het uiterste geval leidt dit tot 

individueel onderwijs. Bij convergente differentiatie wordt er een minimum doel voor de klas 

gedefinieerd waarna de groep, na een klassikale instructie, zelfstandig de stof gaat verwerken. 

Hierdoor ontstaat voor de docent ruimte voor extra begeleiding van individuele leerlingen. 

 

Aangezien het onderzoek zich beperkt tot differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus 

HAVO-3, is voor de auteurs met name differentiatie per categorie van belang. De opsplitsing per 

categorie, namelijk HAVO versus VWO is reeds gerealiseerd op de school bij het indelen van de 

leerlingen naar hun niveau.  

 

In het derde leerjaar wordt gestart met het scheikunde-onderwijs. In de Nieuwe Scheikunde dient, 

volgens Driessen & Meinema (2003), al in dit derde leerjaar differentiatie in de scheikunde tussen 

VWO en HAVO te worden aangebracht. Hierbij wordt uitgegegaan van de context-concept 

benadering. Contexten moeten voorzien in een samenhangende en gestructureerde betekenis voor 

iets nieuws in een breed perspectief. Tevens moet de context als brug fungeren tussen de realiteit en 

de diverse concepten, behorende bij het vak scheikunde (Gilbert, 2006; Driessen & Meinema, 2003).  

 

Zowel voor HAVO-3 als VWO-3 worden dezelfde concepten gebruikt. Verschillend zijn de mate van 

uitwerking van de concepten en de contexten die daarbij worden gekozen. Voor HAVO zullen de 

contexten meer maatschappelijk en toepassingsgericht zijn. Bij het VWO is meer ruimte voor de 

achterliggende theorie. Dit is in overeenstemming met de kenmerken van HAVO- en VWO-leerlingen 

zoals verderop beschreven staat. Volgens een uitvoerig onderzoek van Vos (2010) is de manier 

waarop context-gebaseerd lesmateriaal geïmplementeerd wordt in de lespraktijk sterk afhankelijk van 

de docent. Daaruit concluderen de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat differentiatie tussen HAVO-

3 en VWO-3 in de implementatie van contextgericht lesmateriaal ook sterk docentafhankelijk is. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
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2.2 Relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum 

 

Binnen het concept practicum zijn voor de differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3 identificeerbare 

verschillen binnen het scheikundepracticum van belang. In overeenstemming met Van den Berg & 

Buning (1994) en diverse bronnen van vakdidacticus M. Scheffers (personal communication) 

onderscheiden de auteurs de volgende relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum: 

1. Doelstelling practicum 

2. Soort en type practicum 

3. Theoretische diepgang en openheid van het practicum  

4. Opbouw en gebruik van context   

5. Resultaat van het practicum 

6. Practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en docenten 

7. Practicumverwerking middels verslaglegging en/of toetsing 

 

Deze aspecten worden hieronder verder uitgewerkt. 

2.2.1 Doelstelling practicum 

De doelstellingen van het scheikundepracticum genoemd in de diverse bronnen (Hamer, 2010; 

Hodson, 1996; Millar & Abrahams, 2009; Van den Berg & Buning, 1994) vertonen veel overlap. In 

overeenstemming met de bestudeerde literatuur hanteren de auteurs de volgende doelstellingen voor 

het scheikundepracticum:  

1. Koppeling van de theorie met de praktijk; dit sluit aan bij het onderzoek van Vos (2010) naar 

implementatie van contextgericht lesmateriaal door docenten. 

2. Het opdoen van vaardigheden zoals gedefinieerd in de eindtermen HAVO en VWO. Dit zijn 

met name subdomeinen A4: Technisch-instrumentele vaardigheden, A5: Ontwerpvaardigheden 

en A6: Onderzoeksvaardigheden. 

 De verschillen in eindtermen m.b.t. het practicum  voor HAVO en VWO zijn bestudeerd. De 

 resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in bijlage 1. In de beschrijving van de, aan het 

 practicum gerelateerde, eindtermen zijn in de subdomeinen A1, A3, A4, A5 en A6 geen 

 verschillen zichtbaar tussen HAVO en VWO.  

3. Motiveren en interesseren van leerlingen. 

 

Conclusie: in de literatuur zijn geen verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 gevonden met betrekking 

tot doelstelling van het scheikundepracticum. De verwachting van de auteurs van dit 

afstudeeronderzoek is dat er ook in dit onderzoek geen verschillen zullen worden aangetoond. 

2.2.2 Soort en type practicum 

In de onderzochte methoden Pulsar-Chemie 2
e
 editie, Chemie Overal en NOVA Nieuwe Scheikunde, 

wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten practicum, namelijk het demonstratiepracticum en 

het leerlingenpracticum. Het voornaamste onderscheid is wie de uitvoerende partij is. Bij een 

demonstratiepracticum wordt het praktische werk uitgevoerd door de docent of de TOA en zijn de 

leerlingen feitelijk niet bij de praktische werkzaamheden betrokken. Bij een leerlingenpracticum zijn de 

leerlingen wel actief bij het practicum betrokken. Een tussenvorm is dat bij een demonstratie één of 

meerdere leerlingen bij het practicum betrokken worden. 

 

Volgens Van den Berg & Buning (1994) is de term practicum niet eenduidig en kan slaan op zowel het 

opdoen van vaardigheden in het gebruik van bijvoorbeeld een microscoop tot het doen van eigen 

onderzoek. Aansluitend hierop hanteren Van den Berg & Buning (1994) een verdeling in een drietal 

typen practica die elk de vorm van of een demonstratiepracticum of een leerlingpracticum kunnen 

aannemen, namelijk:  
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 Apparatuur/vaardighedenpracticum: Hierbij wordt middels duidelijk gestructureerde 

aanwijzingen uitgebreid geoefend met apparatuur, zoals bijvoorbeeld een pH-meter of een 

vaardigheid als het maken van een grafische weergave van de afgelezen waarden.  

 Onderzoekspracticum: Dit practicum is vrijer van opzet. De cognitieve vaardigheden van de 

leerling m.b.t. het verwerven en toetsen van kennis worden geoefend. Dit vereist meer vrijheid 

voor de leerling om keuzes te maken in de opzet van experimenten. Een belangrijk aspect van 

dit type practicum is de mogelijke discussie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen of 

groepjes leerlingen met de docent, over de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden. 

 Begripspracticum: Dit type practicum heeft als doel begrip van de theorie op te bouwen 

waardoor misconcepties worden vermeden. Veelal bestaat zo'n practicum uit een serie van 

gestructureerde activiteiten met een hoge mate van sturing. Wel moet er voldoende ruimte zijn 

voor discussie en overleg zodat de docent een duidelijk beeld krijgt van (verkeerde) 

interpretaties van leerlingen en zo nodig corrigerend kan optreden.  

Een punt van aandacht is volgens Van den Berg & Buning (1994) dat tijdens een practicum het accent 

dient te liggen op slechts één van deze drie typen practica (apparatuur/vaardigheden, onderzoek, 

begrip). Hierbij dient men zich wel te realiseren dat voor een practicum alle drie de vormen 

noodzakelijk kunnen zijn. Tevens stellen zij dat het vooral in de onderbouw noodzakelijk is deze drie 

typen practica goed uit elkaar te houden.  

 

Voor dit onderzoek hanteren de auteurs voor het begrip "practicum" de volgende definitie: 

Een practicum is een werkvorm waarbij leerlingen zelf meten, waarnemen en/of apparatuur hanteren. 

Tevens worden de onderzochte practica geclassificeerd als zijnde voornamelijk een apparatuur/ 

vaardighedenpracticum, een onderzoekspracticum of een begripspracticum. 

 

Conclusie: de literatuur doet geen uitspraken over differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3 in soort en 

type practicum. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is dat dit onderzoek geen 

andere inzichten zal opleveren. 

2.2.3 Theoretische diepgang en openheid practicum 

Uit analyse van practicumwerkbladen door Tamir & Lunetta (1981) bleek dat er in de tachtiger jaren 

weinig theoretische diepgang in deze werkbladen aanwezig was. Zelden of nooit werd aan leerlingen 

gevraagd om een onderzoeksvraag te formuleren of een hypothese te formuleren en/of te toetsen. 

Men zou kunnen stellen dat de leerlingen nauwelijks werden uitgedaagd om zelf na te denken tijdens 

de practica. Volgens de auteurs van dit onderzoek is de hierboven beschreven theoretische diepgang 

feitelijk meer onderzoeksdiepgang in relatie tot de openheid van het practicum. De theoretische 

diepgang dient gerelateerd te zijn aan de concepten in het scheikunde-onderwijs.  

 

Sinds de tachtiger jaren zijn de inzichten sterk gewijzigd. Volgens een analyse van Millar & Abrahams 

(2009) is praktisch werk essentieel om het leerlingen mogelijk te maken verbanden tussen twee 

domeinen te leggen. In dit artikel wordt met domeinen bedoeld het "domain of objects and 

observables" en het "domain of ideas". Volgens Kramer-Pals & Bom (2010) is het eerste domein te 

vertalen als het domein van objecten en waarneembare verschijnselen. Vertaling van het tweede 

domein is lastiger omdat het Nederlandse “idee” een andere betekenis heeft dan "idea". Het kunnen 

vakconcepten zijn, zoals "mengsels en zuivere stoffen", maar ook een wetenschappelijke methode of 

de aanpak van een ontwerp zoals bedoeld in de aard van de wetenschappen. Het onderzoek van 

Millar & Abrahams (2009) wijst uit dat leerlingen vaak in het eerste domein blijven steken. Door ervoor 

te zorgen dat de leerlingen pendelen tussen het eerste domein van objecten en waarneembare 

verschijnselen en het tweede domein (concepten etc.) wordt de effectiviteit van practica vergroot. Om 

dit te bereiken moeten practicumopdrachten een meer open karakter krijgen zodat leerlingen zelf goed 

nadenken over waar ze mee bezig zijn. Dit sluit aan bij de onderzochte verschillen in kenmerken 

tussen HAVO-leerlingen (doeners) en VWO-leerlingen (denkers), zoals beschreven in paragraaf 2.3. 

Het zelf nadenken moet tevens de aandacht krijgen bij de begeleiding van het practicum. Ook is dit 
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een aandachtspunt bij de terugblik van het in de praktijk geleerde, gekoppeld aan de theorie. 

Kookboekrecepten dienen te worden vermeden. 

 

In algemene zin kan men stellen dat er onderzoeksdiepgang is als aantoonbaar een van de 

onderstaande criteria in het practicumvoorschrift aan de orde komt: 

 het formuleren van een onderzoeksvraag 

 het uitwerken van een onderzoeksplan 

 het voorspellen van de resultaten 

 het formuleren en/of toetsen van een hypothese 

 een andere formulering waaruit blijkt dat de leerling wordt uitgedaagd om zelf na te denken. 

 

Gebaseerd op bovenstaande criteria is de onderzoeksdiepgang gekoppeld aan de openheid van het 

practicum. Als het practicum lijkt op een kookboekrecept, dan heeft het een hoge procedurele 

duidelijkheid en beperkt dit de mogelijkheden tot verdieping en zelfontplooiing. De aanwezigheid van 

concepten en eventueel een hypothese in het practicum impliceert dat er diepgang in de theorie is.  

Men kan dan de koppeling leggen tussen theoretische diepgang en het begripspracticum zoals eerder 

beschreven. 

 

Gezien de keuze voor het vergelijken van practica van HAVO-3 met VWO-3, hanteren de auteurs van 

dit onderzoek in de analyse van de lesmethoden en de onderzochte practica de volgende definities:  

Theoretische diepgang: de begrippen “mengsels en zuivere stof/stoffen” uit de theorie zijn terug te 

vinden in de beschrijving van het practicum. 

Openheid: gesloten (kookboekrecept) of open met uitdaging tot verdieping en zelfontplooiing. 

Van hypothese naar uitvoering: is er een vraagstelling wat/waarom iets onderzocht wordt? 

 

Conclusie: in de literatuur wordt niet specifiek gesproken over verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 

met betrekking tot bovenstaande definities. Het is de verwachting van de auteurs van dit 

afstudeeronderzoek dat ook in de praktijk hierbij geen verschillen worden gemaakt en dat deze 

middels dit afstudeeronderzoek ook niet worden aangetoond. 

2.2.4 Opbouw en gebruik van context 

De achterliggende gedachte van het gebruik van contexten binnen het vak scheikunde is dat deze een 

brugfunctie hebben tussen de werkelijkheid en de scheikundige concepten. Driessen & Meinema 

(2003) gaan in het rapport “Chemie tussen Context en Concept” uitgebreid in op de context-concept 

benadering. Hierbij wordt voor context de volgende definitie gehanteerd:  

 

Context: een maatschappelijk, experimenteel, theoretisch of beroepsgericht vraagstuk/omgeving 

waarin scheikunde een rol speelt. 

 

Hierbij is het van belang dat de gebruikte contexten aansluiten bij de belevingswereld van de 

leerlingen. Zoals al eerder beschreven (par. 2.1) zullen voor de HAVO-leerlingen de contexten meer 

maatschappelijk en toepassingsgericht dienen te zijn, terwijl bij het VWO er meer ruimte voor 

theoretische diepgang dient te zijn (Driessen & Meinema, 2003). Differentiatie tussen HAVO en VWO 

bij de implementatie van contextgericht lesmateriaal zal ook sterk docentafhankelijk zijn (Vos, 2010). 

 

Conclusie: de verwachting vanuit de literatuur is dat er gedifferentieerd wordt in het gebruik van 

contexten tussen HAVO en VWO. Uit de literatuur blijkt niet of dit in de praktijk daadwerkelijk gedaan 

wordt in HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is dat 

differentiatie in het gebruik van context sterk afhankelijk is van de docent. 
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2.2.5 Resultaat van het practicum  

Uit een practicum kunnen verschillende resultaten komen, aansluitend aan het doel van het practicum 

(personal communication met expert M. Scheffers, vakdidacticus). In overleg tussen de auteurs en de 

expert is besloten dat voor de analyse van de lesmethoden en practica dit criterium wordt beperkt tot 

drie opties. 

 

Is het resultaat van het practicum:  

 vooraf al bekend bij de leerling: het resultaat staat vermeld in de tekst. 

 voorspelbaar door de leerling: door het bestuderen van de theorie kan de leerling voorspellen wat 

het resultaat van het practicum zal zijn. 

 onbekend: er zijn geen aanwijzingen in de theorie en de tekst waaruit de leerling het resultaat zou 

kunnen afleiden. 

 

Conclusie: de literatuur geeft geen uitsluitsel over differentiatie in het resultaat van het practicum 

tussen HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is dat dit ook 

niet naar voren komt in dit onderzoek. 

2.2.6  Practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en docenten 

De practicumbegeleiding speelt een voorname rol bij de effectiviteit van het practicum en het behalen 

van de doelstelling van het practicum. Volgens Millar & Abrahams (2009) is de effectiviteit van een 

practicum gerelateerd aan de mate waarin de docent er in geslaagd is zijn doelstellingen voor dat 

practicum over te brengen aan de leerlingen. Een belangrijk aspect daarbij is de begeleiding door 

TOA's en docent. Volgens Van den Berg & Buning (1994) kan het voorkomen dat docenten en TOA's 

het leren zelfs tegengaan i.p.v. stimuleren. Dit omdat ze voornamelijk bezig zijn met apparatuur-

voorziening en vragen over apparatuur en soms zelfs met het beantwoorden van vragen waar 

leerlingen nu juist zelf over moeten nadenken.  

 

Voor de auteurs van dit afstudeeronderzoek is het van belang of er een verschil is tussen de wijze van 

begeleiding tussen de practica van HAVO-3 en VWO-3. Om hier een inschatting van te kunnen maken 

is er voor gekozen om dit te analyseren m.b.v. het POCO model (Michels, 2006; Ankoné & Dinsbach, 

2000). Dit model (POCO: Praktische Opdrachten Construeren) gaat ervan uit dat er zes verschillende 

posities zijn die een docent kan innemen bij het begeleiden van praktische opdrachten namelijk:  

 

1. Bepalen  

2. Voorbeeld geven 

3. Opties geven 

4. Suggesties geven  

5. Criteria geven 

6. Advies geven  

 

Hoe lager de score, hoe meer begeleiding gegeven wordt. Een wezenlijk onderdeel hiervan is de mate 

van feedback door de docent. Voor een meer uitgebreide beschrijving van het POCO model wordt 

verwezen naar bijlage 2. In verband met de focus van dit afstudeeronderzoek op differentiatie in het 

scheikundepracticum, hebben de auteurs van dit onderzoek de keuze gemaakt zich te beperken tot de 

practicumbegeleiding gericht op het proces. Aspecten als uitkomst, leergedrag en feedback, genoemd 

in onderwijskundige literatuur, worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Keuzevrijheid 

Als er meerdere mogelijkheden zijn waaruit de docent kan kiezen om een bepaald practicum uit te 

voeren, is er sprake van keuzevrijheid voor de docent. Dit geeft docenten ook ruimte om te kunnen 

differentiëren naar het niveau van de leerlingen. Tegelijkertijd houdt dit in dat er ook meerdere 

mogelijkheden kunnen zijn voor de leerlingen. 
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Voor dit onderzoek worden met betrekking tot keuzevrijheid de volgende definities gehanteerd: 

 

Keuzevrijheid voor leerlingen: leerlingen kunnen kiezen welke onderdelen zij wel/niet uitvoeren of op 

welk niveau. Bijvoorbeeld practicum over het scheiden van mengsels, keuze uit een mengsel van 3 of 

een mengsel van 4 stoffen. 

Keuzevrijheid voor docenten: docenten kunnen kiezen op welke manier zij het practicum laten 

uitvoeren, mogelijkheid tot differentiatie naar niveau leerlingen. Bijvoorbeeld open of gesloten 

practicum of het wel/niet maken van een eigen werkplan door de leerlingen. 

 

Conclusie: de literatuur geeft niets aan over differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3 in 

practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en docenten. De verwachting van de auteurs 

van dit afstudeeronderzoek is dat deze differentiatie in de praktijk wel aanwezig kan zijn maar dat dit 

voornamelijk bepaald wordt door de docent. 

2.2.7 Practicumverwerking 

Aansluitend aan de praktische uitvoering van een practicum zijn er meerdere mogelijkheden om het 

practicum te verwerken. Veelal wordt middels schriftelijk toetsing de inhoud van het vak getoetst en 

niet de onderzoeksvaardigheden. Dit laatste kan getoetst worden middels een verslag met of zonder 

beoordeling. Indien er wel beoordeling plaatsvindt, moeten de beoordelingscriteria duidelijk aan de 

leerlingen vooraf gecommuniceerd worden. Een mogelijke opzet van deze beoordelingscriteria is 

gegeven in bijlage 3. 
Bron: personal communication (colleges vakdidactiek, meerdere bronnen ter beschikking gesteld door M. Scheffers, 

vakdidacticus scheikunde). 

 

Conclusie: Op het gebied van practicumverwerking komt uit de literatuur niets naar voren over 

differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is 

dat de beoordelingscriteria bij de verslaglegging veeleisender zullen zijn bij VWO-3 leerlingen omdat 

zij worden voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. 

 

2.3 Verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen 

 

Een uitgebreid overzicht van de in de literatuur beschreven verschillen in kenmerken tussen HAVO- 

en VWO-leerlingen is beschreven door Derks & Van der Heijden (2010). Samenvattend wordt in dit 

overzicht achtereenvolgens ingegaan op: 

 

 Drie verschillende benaderingen 

Er zijn drie verschillende benaderingen van het verschil in kenmerken tussen HAVO- en VWO- 

leerlingen, namelijk benadering vanuit de Mammoetwet, vanuit de beeldvorming en vanuit 

daadwerkelijk gesignaleerde verschillen tussen HAVO en VWO-leerlingen, zoals beschreven door 

Michels (2006).  

 

 Verschil in klassensamenstelling  

Binnen een HAVO-klas zijn de onderlinge verschillen in leerlingkenmerken tussen leerlingen vaak 

groter dan binnen een VWO-klas Als mogelijke verklaring worden gegeven dat het huidige 

onderwijs werkt als een vergiet (Michels, 2006). Een leerling blijft steken op een niveau waarop hij 

niet hoger kan komen. Een andere verklaring is dat het huidige onderwijs leerlingen selecteert die 

qua leerstijl (Kolb, 1984) en ontwikkelde intelligenties (Gardner, 2002), het beste passen bij de 

aangeboden didactiek (Michels, 2006).  

 

 Verschil in leerlingkenmerken  

HAVO-leerlingen worden veelvuldig vergeleken met VWO-leerlingen. Volgens de leerstijlen van 

Kolb (1984) zijn HAVO-leerlingen meer doeners en VWO-leerlingen meer beslissers. Volgens de 

ontwikkelde intelligenties van Gardner (2002) zijn VWO-leerlingen meer denkers. Ze hebben een 
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goed ontwikkelde 'logisch-mathematische' en 'verbale' intelligentie. Bij HAVO-leerlingen zijn 

voornamelijk andere intelligenties, relatief gezien, beter ontwikkeld. Tevens willen HAVO-leerlingen 

op korte termijn resultaat en zijn praktischer ingesteld (Michels, 2006; Van Dijken, 2009; Hamer, 

2010). Havisten weten vaker al wat voor werk later ze willen gaan doen.  

Volgens o.a. Michels (2006) en Van Dijken (2009) hebben VWO-leerlingen ten opzichte van 

HAVO-leerlingen een groter cognitief en probleemoplossend vermogen, zijn beter in transfer en 

toepassen van kennis; kunnen beter hoofd- en bijzaken onderscheiden en hebben het vermogen 

tot abstractie. Ze hebben een grotere concentratieboog dan HAVO-leerlingen, leggen makkelijker 

verbanden en hebben een betere zelfreflectie. HAVO-leerlingen zijn over het algemeen meer 

sociaal, spontaan, sfeergevoelig, hechten veel waarde aan de peergroup, werken voor de docent 

en zijn sterker gericht op de wereld buiten de school (Oomens, 2008; Van Dijken, 2009). 

 

 Verschil in schoolbeleving en motivatie  

Volgens Fiers & Van Gompel (2010) speelt motivatie een belangrijke rol bij een effectief 

leerproces. De motivatie en motivatoren van HAVO- en VWO-leerlingen worden beschreven door 

Klomp & Thielen (2010), Fiers & Van Gompel (2010) en Van Dijken (2009). Als belangrijkste 

motivatoren voor VWO-leerlingen worden genoemd; een grote interesse van de docent in de 

leerling en positieve feedback. Als grootste motivatoren voor HAVO-leerlingen worden genoemd; 

productgerichtheid en het behalen van resultaat op korte termijn. 

 

 Verschil in studievaardigheden en huiswerkgedrag  

Uit onderzoek van Fiers & Van Gompel (2010) onder HAVO- en VWO-leerlingen blijkt dat er 

significante verschillen zijn tussen beide groepen leerlingen in het omgaan met huiswerk, motivatie 

voor schooltaken en discipline. Bijvoorbeeld: huiswerk is voor een Havist lastiger en zij zien het als 

een noodzakelijk iets. HAVO-leerlingen doen hun huiswerk meer voor de docent. VWO-leerlingen 

doen hun huiswerk meer voor zichzelf. Verder wordt ingegaan op mogelijk oorzaken van deze 

verschillen, ontwikkeling van hersengebieden (Jolles 2007a, 2007b) in relatie tot het plannen van 

huiswerk, uitstelgedrag (Van Dijken, 2009) en huiswerkstrategieën zoals beschreven door Kuyper 

& Guldemond (1997).  

 

 Verschil in prestatie, toekomstverwachting en profielkeuze  

HAVO-leerlingen hebben gemiddeld iets lagere cijfers voor de bètavakken dan VWO-leerlingen. 

Tevens hebben HAVO-leerlingen een minder positief zelfbeeld (Van Langen & Vierke, 2008 en 

2009).  

 

Conclusie: de voor dit afstudeeronderzoek relevante verschillen in kenmerken tussen HAVO- en 

VWO-leerlingen worden beperkt tot verschillen in leerlingkenmerken die in een scheikundepracticum 

van HAVO-3 en VWO-3 tot uiting kunnen komen. Dit zijn voornamelijk: 

 

HAVO-leerling: doeners, willen op korte termijn resultaat, praktisch ingesteld, socialer, werkt voor de 

docent, sterker gericht op de wereld buiten de school. 

VWO-leerling: beslissers, denkers, groter cognitief en probleemoplossend vermogen, beter in 

transfer en toepassen van kennis, onderscheiden beter hoofd- en bijzaken, vermogen 

tot abstractie, grotere concentratieboog, leggen makkelijker verbanden, betere 

zelfreflectie. 

 

De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is dat deze verschillen in 

leerlingkenmerken niet herkenbaar in de onderzochte practica van HAVO-3 en VWO-3 aanwezig 

zullen zijn. 
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2.4 Samenvatting theoretisch kader en literatuurverkenning  

 

Uit een combinatie van de literatuurstudie naar differentiatie, het concept practicum met de daarbij 

behorende relevante aspecten en de verschillen in leerlingkenmerken tussen HAVO en VWO, zijn 

volgens de auteurs de volgende onderwerpen en definities van belang voor dit onderzoek. 

 

Differentiatie in het scheikundepracticum: Identificeerbare verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 in 

theoretische diepgang, openheid, gebruik van context en practicumverwerking (middels toetsing/ 

verslaglegging) bij het scheikundepracticum.  

 

De doelstellingen voor het scheikundepracticum zijn:  

1. Koppeling van de theorie met de praktijk; 

2. Het opdoen van vaardigheden;  

3. Motiveren en interesseren van leerlingen. 

 

Een practicum is een werkvorm waarbij leerlingen zelf meten, waarnemen en/of apparatuur hanteren. 

Tevens worden de onderzochte practica geclassificeerd als zijnde voornamelijk een apparatuur/ 

vaardighedenpracticum, een onderzoekspracticum of een begripspracticum.   

Theoretische diepgang: de begrippen “mengsels en zuivere stof/stoffen” uit de theorie zijn terug te 

vinden in de beschrijving van het practicum. 

Openheid: gesloten (kookboekrecept) of open met uitdaging tot verdieping en zelfontplooiing. 

Van hypothese naar uitvoering: Is er een vraagstelling wat/waarom iets onderzocht wordt? 

Benadering vanuit context: is er een relatie is tussen het practicum en de leefwereld van de leerling? 

Differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3 in de implementatie van contextgericht lesmateriaal zal ook 

sterk docentafhankelijk zijn. 

Het resultaat van het practicum is vooraf bekend, onbekend of voorspelbaar. 

Is er keuzevrijheid voor leerlingen en/of docenten m.b.t. uitvoering en niveau?  

Is er practicumverwerking middels toetsing of verslaglegging met beoordelingscriteria aanwezig? 

 

De voor dit afstudeeronderzoek relevante verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen 

worden beperkt tot verschillen in leerlingkenmerken die in een scheikundepracticum van HAVO-3 en 

VWO-3 tot uiting kunnen komen. Dit zijn voornamelijk: 

HAVO-leerling: doeners, willen op korte termijn resultaat, praktisch ingesteld, socialer, werkt voor de 

docent, sterker gericht op de wereld buiten de school. 

VWO-leerling: beslissers, denkers, groter cognitief en probleemoplossend vermogen, beter in 

transfer en toepassen van kennis, onderscheiden beter hoofd- en bijzaken, vermogen 

tot abstractie, grotere concentratieboog, leggen makkelijker verbanden, betere 

zelfreflectie. 

 

Deze relevante verschillen in leerlingkenmerken tussen HAVO en VWO met betrekking tot het  

scheikundepracticum, kunnen dus ook in de beoordelingscriteria bij de practicumverwerking en een 

eventueel nader op te stellen richtlijn tot differentiatie in scheikundepracticum, worden opgenomen.  

 

Conclusie: vanuit de literatuur is veel bekend met betrekking tot leerlingkenmerken van HAVO- en 

VWO-leerlingen. Verder zijn er theoretische beschrijvingen van diverse relevante aspecten 

betreffende het scheikundepracticum terug te vinden in de literatuur. Weinig tot geen gegevens zijn 

gedocumenteerd met betrekking tot een mogelijk praktische invulling van deze aspecten met als doel 

differentiatie in het scheikundepracticum tussen HAVO-3 en VWO-3. Ook is er geen literatuur 

gevonden die leerlingkenmerken koppelt aan de invulling van practica voor HAVO-3 en VWO-3. De 

verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek is dat dit beeld middels dit onderzoek 

bevestigd wordt en dat de resultaten van dit onderzoek een eerste aanzet zullen zijn tot het invullen 

van deze blinde vlek in de literatuur.   
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3.  Methodische beschrijving van het onderzoek 
 

3.1 Beschrijving onderzoek lesmethoden 
 

Voor dit onderzoek zijn drie lesmethoden onderzocht voor het 3
e
 leerjaar HAVO en VWO. Dit zijn de 

lesmethoden Pulsar-Chemie 2
e
 editie, Chemie Overal (editie 2006) en NOVA Nieuwe Scheikunde. 

Deze drie lesmethoden hebben namelijk elk een aparte versie voor HAVO en VWO c.q. Gymnasium 

waarbij mogelijk bestaande verschillen tussen HAVO en VWO naar voren kunnen komen. 

In het onderzoek naar de lesmethoden is per lesmethode gekeken naar de opbouw van de 

verschillende hoofdstukken en de verschillen tussen het HAVO boek en VWO boek. Met name is gelet 

op de aanwezigheid van extra hoofdstukken, extra opgaven en open experimenten c.q. opdrachten. In 

het kader van de theoretische diepgang is gekeken of er verschil in beschrijving van de theorie wordt 

gemaakt tussen HAVO en VWO. Het onderzoek richt zich specifiek op practica met de concepten 

mengsels en zuivere stoffen. Dit zijn basisbegrippen in het scheikunde-onderwijs in het derde leerjaar. 

In tabel 1 staat een overzicht van de onderzochte lesmethoden en het onderzochte practicum over 

mengsels en zuivere stoffen. 

Tabel 1: Overzicht onderzochte lesmethoden en practicum over mengsels en zuivere stoffen 

Lesmethode Practicum 
 

Chemie Overal (editie 2006), SK 3 HAVO 
(VWO) 

Hoofdstuk 1, Experiment 1.6 Stolpunt of 
stoltraject? 

Chemie Overal (editie 2006), SK 3 VWO 
 

Hoofdstuk 1, Experiment 1.6 Stolpunt of 
stoltraject? 

NOVA Nieuwe Scheikunde, 3 HAVO/VWO Hoofdstuk 1, Proef 2 Steenzout zuiveren 
 

NOVA Nieuwe Scheikunde, 3 VWO/Gymnasium Hoofdstuk 1, Proef 2 Steenzout zuiveren 
 

Pulsar-Chemie 2
e
 editie, 3 HAVO Hoofdstuk 1, Activiteit 1B Frisdrank niet zo fris 

 

Pulsar-Chemie 2
e
 editie, 3 VWO Hoofdstuk 1, Activiteit 1B Frisdrank niet zo fris 

 

 

Op basis van de eerder bestudeerde literatuur en de vastgestelde definities (zie par. 2.2) van het 

concept practicum en de relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum (doelstelling; soort 

en type; theoretische diepgang; openheid; opbouw en gebruik van context; resultaat; 

practicumbegeleiding; keuzevrijheid voor leerlingen en docenten; practicumverwerking), is een set 

kenmerken opgesteld waarmee een cross-case analyse van de drie lesmethoden is uitgevoerd (zie 

tabel 2). Deze kenmerken zijn gebruikt om de subvragen die horen bij de onderzoeksvraag (zie par. 

1.1) te kunnen beantwoorden.  

Tabel 2: Kenmerken en omschrijving cross-case analyse lesmethoden 

Kenmerk Omschrijving 
 

Titel Welke titel heeft de proef? 
 

Omschrijving doel Staat het doel van het practicum expliciet beschreven 
voor de leerlingen in de vorm van kopje of het woord 
“doel”? 

Soort practica 
(Van den Berg & Buning, 1994) 

Apparatuur/vaardighedenpracticum, 
onderzoekspracticum, begripspracticum 

Theoretische diepgang Zijn de begrippen mengsels en zuivere stof uit de theorie 
terug te vinden in de beschrijving  van het practicum? 

Openheid Gesloten (kookboekrecept) of open met uitdaging tot 
verdieping en zelfontplooiing 
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Van hypothese naar uitvoering Is er een vraagstelling wat/waarom iets onderzocht wordt? 
 

Relatie context met leefwereld Heeft het practicum betrekking op de leefwereld van de 
leerling? 

Resultaat onbekend Staat al beschreven wat de waarneming of het resultaat 
zal zijn? 

Practicumbegeleiding volgens POCO-
model (Michels, 2006). 

1. Bepalen; 2. Voorbeeld geven; 3. Opties geven; 4. 
Suggesties geven; 5. criteria geven; 6. advies geven.  
Hoe lager de score, hoe meer begeleiding gegeven wordt. 

Keuzevrijheid voor leerlingen Kunnen leerlingen kiezen welke onderdelen zij wel/niet 
uitvoeren? 

Keuzevrijheid voor docenten Kunnen docenten kiezen op welke manier zij het 
practicum laten uitvoeren, mogelijkheid tot differentiatie 
naar niveau leerlingen? 

Verschil tekst HAVO-VWO Bij hetzelfde practicum voor HAVO-VWO, zit er verschil 
tussen de twee leerboeken? Zo ja, wat is dit verschil? 

 

In de cross-case analyse is systematisch per kenmerk per lesmethode geanalyseerd wat het antwoord 

is op de vraag die bij de omschrijving van het betreffende kenmerk hoort. Dit is verwerkt in een 

overzichtstabel van de drie lesmethoden. De beschrijving van de drie lesmethoden en de 

bijbehorende practica over mengsels en zuivere stoffen, alsmede de cross-case analyse zijn terug te 

vinden in bijlage 4 en 5. 

 

3.2 Beschrijving opzet interview auteurs lesmethoden 
 

Voor dit onderzoek is van de lesmethode Chemie Overal, NOVA Nieuwe Scheikunde en Pulsar-

Chemie steeds één auteur van elke lesmethode geïnterviewd. De respondenten zijn via persoonlijke 

contacten of via de uitgever hiervoor benaderd. De algemene gegevens van deze drie respondenten 

zijn weergegeven in tabel 3.  

Tabel 3: Algemene gegevens respondenten 

Auteur 
 

Chemie Overal  
 

NOVA Nieuwe 
scheikunde 

Pulsar-Chemie 2
e
 

editie 

Leeftijd 44 56 65 

Geslacht Vrouw Man Man 

Onderwijservaring 5 jaar 33 jaar 33 jaar 

Lesbevoegdheid Geen  1
e
 graad/2

e
 graad 1

e
 graad 

Docent in vakken TOA SK/BIO/NAT SK 1
e 
graad 

NAT/ANW 2
e
 graad 

SK/NAT/WIS/Mechanica 

 

Op basis van de kenmerken die gebruikt zijn in de cross-case analyse van de lesmethoden (zie tabel 

2) zijn voor het concept practicum en de relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum een 

aantal vragen opgesteld. De opzet van de vragen is zo gekozen dat eerst per kenmerk/aspect 

algemene vragen met betrekking tot het practicum in het scheikunde-onderwijs zijn gesteld. Daarna is 

per lesmethode dezelfde vraag gesteld voor het bijbehorende practicum dat ook is onderzocht in de 

cross-case analyse van de lesmethode (zie tabel 1). Tevens zijn er vragen gesteld over 

practicumverwerking waarbij aan de respondent werd voorgelegd of verslaglegging, toetsing, c.q. 

beoordeling nodig is bij practicum in HAVO-3 en VWO-3.  

 

Op basis van het concept differentiatie (par. 2.1) is de vraag gesteld aan de auteur van de lesmethode 

of hij zelf van mening is dat er differentiatie bestaat tussen de practica in zijn lesmethode tussen 

HAVO-3 en VWO-3? En indien van toepassing, wat de doelstelling is van deze differentiatie? Deze 

vraag is bedoeld om vanuit de invalshoek van de auteurs van de lesmethoden, antwoord te krijgen op 

de onderzoeksvraag of in de huidige lesmethoden differentiatie in practica aanwezig is tussen VWO-3 

en HAVO-3?  
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Aansluitend is op basis van verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen (zie par. 2.3) 

gevraagd naar de meest opvallende verschillen in leerlingkenmerken tussen HAVO en VWO. Dit in 

aansluiting op eventuele benodigde differentiatie. Indien uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 

er door docenten behoefte is aan een richtlijn tot differentiatie in scheikundepractica, is met het oog 

hierop al een aantal vragen gesteld in het interview met de auteurs van de lesmethoden. Namelijk 

welke aspecten dan opgenomen dienen te worden in deze richtlijn en welke belangrijke tips de 

respondenten kunnen geven aan docenten? Tevens is als reflectievraag opgenomen wat de auteur 

van de lesmethoden anders zou doen als hij de methode opnieuw mocht schrijven? Voor het totale 

overzicht van de interviewvragen wordt verwezen naar bijlage 6. 

 

De interviews zijn persoonlijk afgenomen door beide auteurs van dit afstudeeronderzoek en vonden 

plaats in een rustige schoolomgeving of thuissituatie. Naast aantekeningen tijdens het gesprek zelf, is 

van het interview, met toestemming van de geïnterviewde, een geluidsopname gemaakt. De 

aantekeningen en geluidsopnamen zijn uitgewerkt, geanalyseerd en ter verificatie voorgelegd aan de 

geïnterviewde auteurs. Voor uitwerking van de interviews wordt verwezen naar bijlage 7. 

 

De auteurs van Pulsar-Chemie en NOVA waren akkoord met de transcripties van de interviews. De 

auteur van Chemie Overal heeft nog een aantal opmerkingen gestuurd met betrekking tot editie 2011 

en het verschil in versie tussen HAVO-3 en VWO-3. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de 

uitwerkingen van het interview zoals opgenomen in bijlage 7. 

 

Opmerking 1: de resultaten van de interviews geven de persoonlijke mening weer van de 

geïnterviewde auteur zelf en niet van het auteursteam van de desbetreffende lesmethode. 

Opmerking 2: De geïnterviewde auteur van de lesmethode Chemie Overal is werkzaam als TOA en 

heeft alleen meegewerkt aan de editie 2011, terwijl dit onderzoek betrekking heeft op editie 2006. 

Mogelijk zijn de ervaringen van een TOA op het gebied van practica voor HAVO-3 en VWO-3 anders 

dan zoals die door een docent wordt ervaren. De auteurs van dit afstudeeronderzoek hebben hierin 

geen onderscheid gemaakt. 

 

3.3 Ontwikkeling en beschrijving opzet docentenenquête 
 

Het doel van deze docentenenquête (via internet) was om vanuit de invalshoek van docenten in de 

praktijk te inventariseren of er differentiatie in scheikundepracticum gemaakt wordt tussen HAVO-3 en 

VWO-3. Tevens was het de bedoeling middels deze enquête, antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvraag of differentiatie van practica tussen VWO-3 en HAVO-3 zinvol is volgens docenten 

en zo ja, welke kenmerken dient een richtlijn hiervoor te bevatten? De opzet van de enquête was 

dusdanig dat ook de in par. 1.1 gedefinieerde subvragen beantwoord konden worden vanuit het 

perspectief van de docent. 

3.3.1 Ontwikkeling docentenenquête 

Via internet is gezocht naar aanbieders van gratis enquêtetools (wwww.netq.nl, 

www.onderzoekstool.nl, www.enqueteam.com en www.surveymonkey.com). Op basis van een korte 

verkenning m.b.t. gebruikersgemak en rapportagemogelijkheden is de keuze gemaakt voor de site 

www.enqueteteam.com. 

Op deze site is een proefenquête gemaakt en door de auteurs van dit afstudeeronderzoek getest om 

te beoordelen of dit een geschikt medium is voor het afnemen van de enquête. Vervolgens is de 

eerste versie van de enquête gemaakt. Deze testversie is door de auteurs gezamenlijk ingevuld met 

een tweetal collega-docenten. Tevens is de enquête ingevuld door en besproken met vakdidacticus 

en begeleidster M. Scheffers. Naar aanleiding van deze ervaringen en de ontvangen feedback is de 

definitieve enquête gemaakt en geactiveerd. Deze versie is in eerste instantie door een beperkte 

groep van "peers" ingevuld om de extractie van de ingevulde gegevens te testen. Hierbij is gevraagd 

om per mail door te geven wanneer de enquête was ingevuld en mogelijke opmerkingen te plaatsen. 
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Dit om vraagstelling in de enquête nog licht te kunnen aanpassen naar aanleiding van de ontvangen 

feedback. Na validatie van de vragen en extractie van de resultaten is de enquête actief gemaakt en 

verder verspreid (zie ook bijlage 8). 

3.3.2 Opzet docentenenquête 

Op basis van het concept practicum en de relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum 

(zie par. 2.2) is voor het ontwikkelen van een internet docentenenquête, dezelfde set kenmerken (zie 

tabel 2) gebruikt als bij de cross-case analyse van de drie lesmethoden en bij de interviews van de 

auteurs van de lesmethoden.  

 

De enquête is opgesplitst  in 3 rubrieken namelijk: 

1. Algemene informatie 

2. Practicum Algemeen 

3. Het practicum behorende bij de concepten mengsels en zuivere stoffen. 

 

In rubriek 1: Algemene informatie wordt voornamelijk onderzocht wat de kenmerken van de 

respondenten zijn. Dit om te valideren dat er een voldoende gevarieerd bereik onder de respondenten 

is om betrouwbare uitspraken over de resultaten van de enquête te kunnen doen. 

Tabel 4: Kenmerken en doel  algemene informatie vragen Respondenten 

Kenmerk Doel 
 

Naam N.v.t. (geen verplichte vraag) 
 

School Worden er via de enquête voldoende verschillende 
scholen worden bereikt?  

Leeftijd Is er een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de 
respondenten? 

Geslacht Geen specifiek doel 

leservaring Is er een evenwichtige spreiding in de leservaring van de 
respondenten? 

Lesbevoegdheid Is er een evenwichtige spreiding in de lesbevoegdheid  
van de respondenten? 

In welke klassen wordt lesgegeven in 
het schooljaar 2010-2011.  

Geven de ondervraagde docenten les in HAVO-3 en/of 
VWO-3? 

Lesmethoden HAVO-3 en VWO-3 Worden de onderzochte lesmethoden gebruikt door de 
respondenten? 

Lesmethoden bovenbouw Geen specifiek doel 

Het belang van practicum voor het vak 
scheikunde in diverse leerjaren. 

Zo breed mogelijke informatie verkrijgen over de 
belangrijkheid van het scheikundepracticum voor de 
respondenten. Is er een verschil in het belangrijkheid over 
de diverse leerjaren? 

 

In rubriek 2: Practicum Algemeen wordt in brede zin onderzoek gedaan naar diverse kenmerken van 

scheikundepractica in alle door de respondenten gebruikte lesmethoden. Onderzocht wordt in 

hoeverre de respondenten de doelstelling van het practicum zoals beschreven in de theorie belangrijk 

vinden en hoe ze de inhoud van practica voor HAVO-3 en VWO-3 beoordelen. In tabel 5 worden deze 

kenmerken, zoals onderzocht in het theoretisch kader (hoofdstuk 2) kort omschreven. 

Tabel 5: Kenmerken van het practicum 

Kenmerken Omschrijving 
 

Doelstelling Leerlingen motiveren. 
Practicumvaardigheden, oefenen van handelingen. 
Oefenen met apparatuur (apparatuurpracticum). 
Ontwikkelen van vaardigheden, zoals het verwerken van resultaten. 
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Het verwerven van scheikundige kennis (cognitieve vaardigheden, 
onderzoekspracticum). 
Ondersteunen van de theorie (begripspracticum). 
Koppeling van de theorie met context. 
Het toetsen van theoretische kennis middels verslaglegging. 
Het toetsen van theoretische kennis middels het beantwoorden van vragen. 

Inhoud Het gebruik van context. 
De theoretische diepgang. 
Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de invulling van het practicum. 
Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de invulling van het practicum.. 

 

Verder wordt in deze sectie middels een serie vragen en stellingen geïnventariseerd of de 

respondenten het belangrijk vinden om verschil te maken tussen HAVO-3 en VWO-3 practica m.b.t. 

de in tabel 2 genoemde kenmerken, nl. theoretische diepgang, verslaglegging, beoordelingscriteria, 

begeleiding door docent/TOA, relatie context met leefwereld, keuzevrijheid voor de docent en leerling 

m.b.t. de invulling van het practicum en de openheid van het practicum. 

 

Aansluitend wordt middels vragen onderzocht of de respondenten van mening zijn dat de door hun 

gebruikte lesmethode voldoende differentieert tussen HAVO-3 en VWO-3, differentiatie in de practica 

in de verschillende leerjaren wenselijk is en of er behoefte is aan een richtlijn voor differentiatie in de 

practica? Bij de respondenten die aangaven dit wenselijk te vinden of denken het niet te weten, is 

geïnventariseerd welke van de eerder genoemde kenmerken voor zo'n richtlijn van belang zijn. 

Afsluitend wordt gevraagd of er behoefte is aan meer open onderzoekjes in de lesmethode en is voor 

de respondenten gelegenheid tot het geven van aanvullende suggesties. 

 

Rubriek 3 van de enquête is specifiek gericht op de gebruikers van de drie onderzochte lesmethoden 

(Pulsar-Chemie, Chemie Overal en NOVA) en gefocusseerd op de onderzochte practica zoals 

beschreven in tabel 1. De opzet van de enquête is dusdanig dat alleen gebruikers van de onderzochte 

lesmethoden deze vragen kunnen invullen. Allereerst wordt er aan de respondenten gevraagd of zij de 

onderzochte practica gebruiken in zowel HAVO-3 als VWO-3. Indien HAVO-3 wordt aangevinkt wordt 

er gevraagd naar de omschrijving van het doel, theoretische diepgang, type, het gebruik van context, 

resultaat onbekend, of de docent het verloop van het practicum bepaald en de keuzevrijheid van de 

docent en de leerlingen m.b.t. dit practicum voor HAVO-3. 

Indien VWO-3 wordt aangevinkt worden dezelfde vragen gesteld maar nu specifiek voor VWO-3. Als 

zowel HAVO-3 als VWO-3 wordt aangevinkt dan worden voor beiden de vragen gesteld. Afsluitend 

wordt onderzocht of de respondenten die de voorgaande vragen hebben beantwoord, vinden dat er 

een duidelijk verschil is tussen de scheikundepractica van HAVO-3 en VWO-3 en of er behoefte is aan 

een richtlijn t.b.v. differentiatie in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3. 

 

In bijlage 8 is de docentenenquête, zoals deze op internet is uitgevoerd, opgenomen. In bijlage 9 en 

10 zijn de resultaten van de enquête weergegeven. Aangezien het een beschrijvend onderzoek betreft 

is de statistische verwerking tot een minimum beperkt. De weergegeven percentages in bijlage 9 en 

10 zijn één op één overgenomen uit de overzichten zoals gegenereerd door de site 

www.enqueteteam.com zonder rekening te houden met de significantie van de gerapporteerde 

percentages. 
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4. Resultaten 
 

Op basis van de gegevens uit het onderzoek, de cross-case analyse van de drie lesmethoden (bijlage 

4 en 5), de interviews met de auteurs van deze lesmethoden (bijlage 6 en 7) en de docentenenquête 

(bijlage 8, 9 en 10) zal per groep subvragen het resultaat verder uitgewerkt worden. Daarna wordt dit 

per subvraag verder toegespitst op de onderzochte practica over mengsels en zuivere stoffen. 

 

Voor de docentenenquête geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op de aantallen respondenten zoals 

vermeld in tabel 6. 

Tabel  6: Respondenten docentenenquête 

Omschrijving HAVO-3 VWO-3 

Practicum algemeen 65 65 

Lesmethode   

Chemie Overal 8 8 

Pulsar-Chemie 8 15 

NOVA Nieuwe Scheikunde 3 4 
 

Gezien het aantal respondenten kan over het practicum voor HAVO-3 en VWO-3 met percentages 

gewerkt worden. Voor het lesmethode specifieke gedeelte wordt voornamelijk op een beschrijvende 

wijze gerapporteerd. Het lage aantal respondenten dat gebruik maakt van NOVA maakt het bijzonder 

lastig om uitspraken over deze methode te doen. 

4.1 Relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum 
 

De relevante aspecten betreffende het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3 (eerste subvraag) 

heeft uitgaande van de literatuurstudie de volgende aspecten opgeleverd: 

- doelstelling van het practicum 

- soort en type practicum 

- theoretische diepgang en openheid van het practicum 

- opbouw en gebruik van context in het practicum 

- resultaat van het practicum 

- begeleiding en keuzevrijheid voor docenten en leerlingen  

- practicumverwerking. 

 

In deze paragraaf worden de bovengenoemde aspecten per item uitgewerkt, waarbij de volgende 

subvragen worden beantwoord:  

- Wat vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden in het algemeen van deze relevante 

aspecten? Wat vinden deze auteurs specifiek van deze relevante aspecten voor het practicum 

over mengsels en zuivere stoffen? 

- Wat vinden docenten van deze relevante aspecten, onafhankelijk van een lesmethode?  

- Wat vinden gebruikers van de onderzochte lesmethoden van deze relevante aspecten, 

specifiek voor het practicum over mengsels en zuivere stoffen? 

4.1.1 Doelstelling practicum 

Volgens de auteur van Pulsar-Chemie is het doel van scheikundepracticum in het algemeen voor de 

3
e
 klas het krijgen van gevoel voor stoffen en het opdoen van ervaringen met scheikunde. In hogere 

jaren is het doel chemische begrippen inhoud geven. Volgens auteurs van Chemie Overal en NOVA is 

het doel van scheikundepracticum - en ook bij het specifieke practicum over mengsels en zuivere 

stoffen - het opdoen van vaardigheden en ondersteunen van de theorie.  

De auteur van Pulsar-Chemie geeft aan dat het doel van het practicum over mengsels en zuivere 

stoffen de context is. Uit onderzoek van de drie lesmethoden en uit de interviews met de auteurs komt 
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naar voren dat er geen verschil in doel is bij de practica over mengsels en zuivere stoffen tussen 

VWO-3 en HAVO-3. Alleen bij NOVA wordt bij de VWO/Gymnasium versie gebruik gemaakt van een 

hypothese en bij de HAVO versie niet. 

 

Uit de docentenquête blijkt dat de meeste docenten onderstaande doelen van het practicum als 

belangrijk tot zeer belangrijk ervaren: 

 

- Leerlingen motiveren. 

- Practicumvaardigheden, oefenen van handelingen. 

- Oefenen met apparatuur (apparatuurpracticum). 

- Ontwikkelen van vaardigheden zoals het verwerken van resultaten. 

- Het verwerven van scheikundige kennis (cognitieve vaardigheden, onderzoekspracticum) 

- Ondersteunen van de theorie (begripspracticum) 

- Koppeling van de theorie met context. 

Een positieve uitschieter is het motiveren van leerlingen. Het toetsen van theoretische kennis middels 

verslaglegging of het beantwoorden van vragen wordt door ca. de helft van de respondenten als 

minder belangrijk ervaren.  

 

In het practicum specifieke deel van de enquête over mengsels en zuivere stoffen is de vraagstelling 

beperkt tot het doel van de onderzochte practica. Wel is gevraagd of de practica een duidelijk 

omschreven doel hebben. Dit wordt door 42% van de respondenten zo ervaren. De overige docenten 

zijn neutraal (37%) of zijn het hier niet mee eens (21%). Indien men dit per lesmethode evalueert 

blijken met name de gebruikers van Chemie Overal aan te geven dat het practicum een duidelijk 

omschreven doel bevat.  

Conclusie: de auteurs van de onderzochte lesmethoden, docenten in het algemeen en de gebruikers 

van de onderzochte lesmethoden en specifieke practica, onderschrijven de doelstellingen van het 

practicum zoals beschreven in de gangbare literatuur (bijv. Hamer, 2010; Hodson, 1996;  Millar & 

Abrahams, 2009; Van den Berg & Buning, 1994). Er zijn geen verschillen gevonden tussen HAVO-3 

en VWO-3 met betrekking tot doelstelling van practica in het algemeen of meer specifiek voor de 

onderzochte practica. Dit is in overeenstemming met de verwachting van de auteurs van dit 

afstudeeronderzoek. 

4.1.2 Soort en type practicum 

De auteur van Pulsar-Chemie geeft aan dat het scheikundepracticum onder te verdelen is in 

begripspractica, analysepractica en onderzoekspractica. In de 3
e
 klas gaat het vooral om prikkelen, 

waarnemen en ervaring opdoen. Volgens de auteurs van Chemie Overal en NOVA kan het practicum 

onderverdeeld worden in 3 typen, namelijk vaardigheden, ondersteunen van de theorie 

(begripspracticum) en onderzoekspracticum. Dit sluit ook aan bij de practicumomschrijving volgens 

Van den Berg & Buning (1994). In de docentenenquête is geen specifiek onderzoek gedaan naar de 

typering van practica. Wel worden begripspractica, analysepractica en onderzoekspractica genoemd 

en als belangrijk ervaren. 

 

Met betrekking tot het specifieke practicum over mengsels en zuivere stoffen typeert de auteur van 

Pulsar-Chemie dit als prikkelend practicum. Volgens de cross-case analyse valt dit practicum onder 

het type vaardigheden, namelijk destilleren. De auteur van Chemie Overal typeert het specifieke 

practicum als begripspracticum. Dit komt ook uit de cross-case analyse van de lesmethoden. De 

auteur van NOVA benoemt het specifieke practicum uit de methode als een begripspracticum, terwijl 

uit de cross-case analyse het als een vaardighedenpracticum wordt getypeerd, namelijk 

filtreren/extraheren. 

 

Volgens het onderzoek van de lesmethoden en uit de interviews met de auteurs wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen soort en type practicum tussen HAVO-3 en VWO-3 bij het onderzochte 
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practicum over mengsels en zuivere stoffen. De resultaten van de docentenenquête (practicum 

specifieke gedeelte) ondersteunen dit. De practica worden voornamelijk geclassificeerd als begrips-  

en vaardighedenpractica. Dit is onafhankelijk van de door de respondenten gebruikte lesmethode.  

 
Conclusie: zowel auteurs als gebruikers van de onderzochte lesmethoden geven aan dat de 

onderzochte practica verschillend geclassificeerd kunnen worden. Dit is in overeenstemming met de 

literatuur (Van den Berg & Buning, 1994). Met betrekking tot differentiatie in soort en type practicum 

tussen HAVO-3 en VWO-3 zijn ook in dit afstudeeronderzoek geen verschillen gevonden. Dit is in 

overeenstemming met de verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek. 

4.1.3 Theoretische diepgang en openheid practicum 

Theoretische diepgang is volgens de auteur van Pulsar-Chemie “het aansluiten bij het niveau van de 

leerling en grenzen verleggen”. De auteur van NOVA definieert theoretische diepgang op een 

soortgelijke manier namelijk "hoe ver je in de lagen van de theorie van de scheikunde doordringt”. Het 

is derhalve docentafhankelijk in hoeverre theoretische diepgang in practicum tot uiting komt. Dit kan 

gedaan worden door het stellen van vragen aan leerlingen. Volgens de auteur van Chemie Overal 

gaat het om “hoeveel theorie je nodig hebt om een practicum goed uit te kunnen voeren”.  

Bij de cross-case analyse van de lesmethoden is de definitie gebruikt of het begrip mengsel en 

zuivere stof terug te vinden is in de beschrijving van het practicum. Dit geldt wel voor het specifieke 

practicum bij Chemie Overal, maar niet bij NOVA en Pulsar-Chemie. Uit onderzoek van de drie 

lesmethoden en uit de interviews met de auteurs blijkt dat er geen verschil is in theoretische diepgang 

in de practica over mengsels en zuivere stoffen tussen VWO-3 en HAVO-3. In de theorieboeken van 

de drie lesmethoden zelf zit wel in beperkte mate verschil en iets meer theoretische diepgang bij de 

VWO versie dan bij de HAVO versie. Dit komt met name tot uitdrukking in de extra leerstof die 

opgenomen is bij de VWO theorieboeken en het verschil in vraagsteling bij sommige opgaven. 

Uit de docentenenquête blijkt dat het belang van theoretische diepgang in scheikundepractica voor 

HAVO-3 en VWO-3 door het grootste gedeelte van de docenten als neutraal wordt beoordeeld. Van 

de overige docenten zijn er zowel voor HAVO als voor VWO twee keer zoveel docenten die achter de 

stelling staan dat het onderzochte practicum theoretische diepgang heeft. Uitgesplitst naar de 

onderzochte lesmethoden blijkt dat voornamelijk de gebruikers van Chemie Overal dit, zowel voor 

HAVO-3 als VWO-3, onderschrijven. Gebruikers van Pulsar-Chemie en NOVA herkennen dit niet. 

Als men niet practicum specifiek kijkt, maar in het algemeen, geeft ca 50% van de respondenten aan 

de theoretische diepgang belangrijk tot zeer belangrijk te vinden in practica. 

 

Met betrekking tot openheid van het practicum zijn de meningen van de geïnterviewde respondenten 

eenduidig. Een practicum is gesloten als de proefomschrijving exact omlijnd is en bij open practica 

staat alleen de onderzoeksvraag gegeven. De interviews met de auteurs en het onderzoek van de  

lesmethoden laten allen zien dat de specifieke practica over mengsels en zuivere stoffen gesloten 

practica zijn. In de drie onderzochte lesmethoden staan bij verschillende andere practica in de VWO 

versie wel meer open opdrachten c.q. experimenten vermeld ten opzichte van de HAVO versie. 

Volgens de theorieën van Millar & Abrahams (2009) zou de effectiviteit van de onderzochte practica 

kunnen worden vergroot door deze met een meer open karakter aan de leerlingen aan te bieden. 

In de docentenenquête zijn geen specifieke vragen m.b.t. de openheid van het practicum opgenomen. 

 

Conclusie: in de literatuur wordt niet specifiek gesproken over verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 

met betrekking tot theoretische diepgang en openheid van het practicum. Er is in de onderzochte 

practica met betrekking tot mengsels en zuivere stoffen geen sprake van verschil in theoretische 

diepgang en ook niet in openheid van deze specifieke practica tussen HAVO-3 en VWO-3. In andere 

practica uit de onderzochte lesmethoden kan wel sprake zijn van een verschil in openheid. De 

verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat in de praktijk bij de onderzochte practica 

geen verschillen worden gemaakt, wordt hiermee bevestigd. 
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4.1.4 Opbouw en gebruik van context 

Volgens de auteur van Pulsar-Chemie wordt context in deze lesmethode veel gebruikt en sluit dit ook 

aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit komt ook gedeeltelijk terug in het specifieke 

practicum over mengsels en zuivere stoffen. Bij de methode Chemie Overal komt in de oude editie 

weinig context voor. Volgens de geïnterviewde auteur komt het gebruik van context in de nieuwe 

editie (2011) expliciet naar voren bij practica doordat de termen context en concept bewust worden 

gebruikt en hetzelfde zijn als bij het theoriegedeelte. Bij NOVA wordt weinig context gebruikt en in het 

specifieke practicum sluit de maatschappelijke context zoutwinning niet aan bij de belevingswereld 

van de leerlingen volgens de respondent. Er wordt volgens de geïnterviewde auteurs en de cross-

case analyse van de lesmethoden geen onderscheid in context gemaakt tussen HAVO-3 en VWO-3. 

 

Uit de docentenenquête blijkt de context-concept benadering bij de meeste respondenten wel aan te 

slaan. Circa 65% van de respondenten vindt dit een belangrijk onderwerp bij het scheikunde-

practicum. Slechts 25% vindt het van belang om dit verschil tot uitdrukking te laten komen in de 

practica voor HAVO-3 en VWO-3. Uitgesplitst naar de onderzochte lesmethoden voor zowel HAVO-3 

als VWO-3, blijken voornamelijk de gebruikers van Pulsar-Chemie het gebruik van context in de 

practica te herkennen. Gebruikers van Chemie Overal herkennen dit niet. Gebruikers van NOVA zijn 

neutraal.  

 

Conclusie: in overeenstemming met de literatuur wordt het gebruik van context door docenten en 

auteurs van de lesmethoden van belang gevonden bij scheikundepractica, maar differentiatie komt 

niet voldoende tot uiting in de lesmethoden bij HAVO-3 en VWO-3. Dus er is geen sprake van 

onderscheid tussen HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek 

dat differentiatie in het gebruik van context tussen HAVO-3 en VWO-3 sterk afhankelijk is van de 

docent, is niet te onderbouwen middels dit onderzoek. 

4.1.5 Resultaat van het practicum 

In de interviews met de auteurs van de lesmethoden is het item over resultaat van het practicum niet 

meegenomen in de vraagstelling. De cross-case analyse van de lesmethoden met betrekking tot het 

specifieke practicum over mengsels en zuivere stoffen laat zien dat bij Chemie Overal en Pulsar-

Chemie het resultaat van te voren onbekend is. Bij NOVA is het resultaat vooraf al bekend. 

 

Door de grote variatie in practica is het in het algemene gedeelte van de docentenenquête niet zinvol 

om een vraag te stellen omtrent de bekendheid van het resultaat van de practica. Uit het practicum-

specifieke gedeelte blijkt dat voor HAVO-3 het grootste gedeelte van de docenten hier neutraal 

tegenoverstaat. Van de resterende docenten ondersteunt een kleine meerderheid deze stelling. Voor 

VWO-3 geldt dit laatste ook, echter een klein gedeelte van de docenten is neutraal. 

Uitgesplitst naar de lesmethoden voor zowel HAVO-3 en VWO-3 blijken voornamelijk de gebruikers 

van Pulsar-Chemie van mening dat het resultaat van het practicum voor de leerling onbekend is. 

Gebruikers van Chemie Overal zijn verdeeld. Er zijn ongeveer evenveel docenten die aangeven dat 

het resultaat bekend is, als docenten die aangeven dat het resultaat onbekend is. Gebruikers van 

NOVA lijken wederom neutraal te zijn. 

 

Conclusie: uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het methode- en docentafhankelijk is of het 

resultaat van practica vooraf bekend is. In overeenstemming met de literatuur en de verwachting van 

de auteurs van dit afstudeeronderzoek kan men derhalve niet spreken van differentiatie in het 

resultaat van het practicum tussen HAVO-3 en VWO-3. 

4.1.6 Practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en docenten 

Uit de interviews met de auteurs van de lesmethoden komt een eenduidig antwoord dat een docent 

geen verschil in begeleiding bij scheikundepractica moet maken tussen HAVO-3 en VWO-3. Veiligheid 

staat voorop. Het zijn allemaal beginnende scheikundeleerlingen in het 3
e
 leerjaar. Daarom dient de 

begeleiding te bestaan uit het bepalen door de docent/TOA bij alles wat er gebeurt. Dit komt ook tot 
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uiting bij het onderzoek naar de lesmethode voor het practicumspecifieke gedeelte over mengsels en 

zuivere stoffen. Dit is volgens het POCO-model, positie 1; docent bepaalt (Michels, 2006; Ankoné & 

Dinsbach, 2000).  

Uit de docentenenquête blijkt dat circa 72% van de docent neutraal is of niet van mening dat er 

onderscheid gemaakt moet worden in de begeleiding van de practica door docenten of TOA's. Het 

onderzoek geeft geen afwijkend beeld voor de onderzochte lesmethoden in het algemeen of voor één 

specifieke lesmethode. De practicumbegeleiding is niet specifiek onderzocht bij de gebruikers van de 

drie lesmethoden in de docentenenquête. 

 

De geïnterviewde auteurs zijn eenduidig over het begrip keuzevrijheid. Daarbij gaat het om het 

wel/niet uitvoeren van een bepaald practicum en/of de keuze van de te onderzoeken stoffen. Deze 

keuze ligt in de keuzevrijheid van de docent. De keuzevrijheid voor de leerling heeft eventueel 

betrekking volgens de drie geïnterviewde auteurs op de keuze van bepaalde stoffen binnen een 

practicum en op de keuze uit de open opdrachten/experimenten. Doorgaans is er geen keuzevrijheid 

voor leerlingen op het niveau van een 3
e
 klas. Uit het onderzoek naar de drie lesmethoden wordt dit 

onderstreept, echter in het specifieke practicum was bij Chemie Overal wel een keuzevrijheid voor 

leerlingen. Bij editie 2011 van Chemie Overal ligt deze keuzevrijheid bij de docent. Er wordt geen 

verschil in keuzevrijheid gemaakt in de drie lesmethodes tussen HAVO-3 en VWO-3. 

Uit de docentenenquête blijkt dat ca. 75% van de docenten keuzevrijheid voor de docent belangrijk 

vindt. Daar staat tegenover dat ca. 25% van de docenten belang hecht aan keuzevrijheid voor de 

leerlingen. Hierbij wordt op het gebied van keuzevrijheid voor docenten geen verschil gemaakt tussen 

HAVO-3 en VWO-3. Een groot gedeelte van de docenten vindt keuzevrijheid voor  HAVO-3 leerlingen 

minder belangrijk dan voor VWO-3 leerlingen.  

 

Conclusie: in de practicumbegeleiding is er geen differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3. In de 

keuzevrijheid voor docenten wordt geen onderscheid gemaakt tussen HAVO-3 en VWO-3. In de 

keuzevrijheid voor leerlingen willen docenten wel differentiëren tussen HAVO-3 en VWO-3. De 

verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat differentiatie in practicumbegeleiding en 

keuzevrijheid voor leerlingen en docenten in de praktijk aanwezig kan zijn, wordt dus maar ten dele 

bevestigd. 

4.1.7 Practicumverwerking 

Volgens de auteur van Pulsar-Chemie is practicumverwerking in de vorm van beoordelen met een 

cijfer niet nodig op het niveau van HAVO-3 en VWO-3. Het is een onderdeel van het leerproces. 

Volgens de auteur van Chemie Overal is toetsing van practica met een cijfer wel van belang als stok 

achter de deur voor leerlingen. Zeker bij onderzoekspractica is verslaglegging belangrijk omdat de 

docent dan weet wat een leerling/groep gedaan heeft en waarom. Beoordeling van verslaglegging kan 

bij VWO anders zijn dan bij HAVO, bijv. het zwaarder laten meewegen van de interpretatie van de 

resultaten. Dus verschuiving in de puntenverdeling en/of andere beschrijvingen/eisen in de rubrics van 

HAVO-3 en VWO-3. De auteur van NOVA geeft aan dat practicumverwerking afhankelijk is van het 

soort practicum. De beoordelingscriteria van een verslag dienen vooraf bekend te zijn. Er dient 

volgens de auteur van NOVA geen verschil in beoordelingscriteria gemaakt te worden tussen HAVO-3 

en VWO-3. 

 

Uit het algemeen practicumgedeelte van de docentenenquête blijkt dat ca. 50% van de docenten van 

mening is dat er gedifferentieerd dient te worden tussen de practicumverwerking voor HAVO-3 en 

VWO-3. Slechts 17% is van mening dat dit niet noodzakelijk is. De resterende 33% is in deze 

neutraal.  Het item practicumverwerking is niet specifiek onderzocht bij de gebruikers van de 

onderzochte lesmethoden in de docentenenquête en ook niet in de cross-case analyse van de 

lesmethoden. 

 

Conclusie: uit de interviews met de auteurs van de lesmethoden blijkt dat de meningen van deze 

auteurs verdeeld zijn. Echter, het grootste gedeelte van de docenten vindt dat er wel onderscheid 
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gemaakt dient te worden in practicumverwerking tussen HAVO-3 en VWO-3. Dit is in 

overeenstemming met de verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat de 

beoordelingscriteria bij de verslaglegging veeleisender zullen zijn bij VWO-3 leerlingen omdat zij 

worden voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. 

 

4.2 Differentiatie en kenmerken t.b.v. een richtlijn 
 

De subvragen die betrekking hebben op het concept differentiatie en kenmerken ten behoeve van een 

richtlijn tot differentiatie zijn: 

 

- Vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 vs. HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, waarom 

niet? 

- Vinden docenten die meewerken aan dit onderzoek, differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 vs. HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, waarom 

niet? 

- Wat zijn, volgens de auteurs van de lesmethoden, de noodzakelijk op te nemen algemene 

kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

- Wat zijn, volgens docenten die meewerken aan dit onderzoek, de noodzakelijk op te nemen 

algemene kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

 
De auteur van Pulsar-Chemie geeft aan dat er geen onderscheid gemaakt wordt in deze lesmethode 

tussen practica van HAVO-3 en VWO-3. Deze auteur is van mening dat er een richtlijn tot differentiatie 

niet nodig c.q. wenselijk is in de onderbouw omdat er in het 3
e
 jaar pas gestart wordt met het 

scheikundecurriculum. In de bovenbouw is differentiatie in scheikundepractica wel wenselijk gezien de 

differentiatie in het examenprogramma tussen HAVO en VWO. 

 

Volgens de auteur van Chemie Overal is in de editie 2011 een duidelijk verschil gemaakt in practica 

tussen HAVO-3 en VWO-3 omdat HAVO-leerlingen verschillen in de manier van leren ten opzichte 

van VWO leerlingen. Met name is er gedifferentieerd bij het noteren van de meetresultaten. Bij HAVO 

werken leerlingen met een invultabel, bij VWO moeten de leerlingen zelf overzichtelijk de resultaten 

noteren en verwerken. In het specifieke practicum over mengsels en zuivere stoffen is zowel in de 

oude editie als in de nieuwe editie geen verschil in uitvoering tussen HAVO-3 en VWO-3, maar wel in 

het vastleggen van de resultaten. Dus volgens deze auteur is differentiatie in practicum wenselijk op 

het gebied van practicumverwerking. De noodzakelijke kenmerken die in een richtlijn tot differentiatie 

dienen te staan volgens de auteur van Chemie Overal zijn: theoretische diepgang; openheid; 

keuzevrijheid leerling; practicumverwerking (beoordelingscriteria verslag); eenduidigheid in instructie. 

Dus differentiëren in het practicumvoorschrift op punten waar het kan.  

 

De auteur van NOVA geeft aan dat differentiatie in practica niet nodig c.q. wenselijk is tussen HAVO-3 

en VWO-3 en dit in de betreffende lesmethode bij de practica ook niet tot uiting komt. Voor een 

eventueel op te stellen richtlijn tot differentiatie kunnen de noodzakelijk op te nemen kenmerken zijn: 

theoretische diepgang bij de uitwerking van de proef, openheid en keuzevrijheid docent. 

 

Uit de docentenenquête blijkt dat, ongeacht de drie onderzochte lesmethoden, het grootste deel (circa 

90%) van deze respondenten (19 HAVO-3 en 27 VWO-3) welke met de onderzochte practica werken, 

vindt dat de methode géén duidelijk verschil maakt tussen de HAVO-3 en VWO-3. Uit de reacties blijkt 

tevens dat ca. tweederde van deze respondenten géén behoefte heeft aan een richtlijn voor 

differentiatie in de practica van HAVO-3 en VWO-3.  

 

Als men alle respondenten (65) in ogenschouw neemt dan vindt circa 50% dat differentiatie in de 

practica tussen HAVO-3 en VWO-3 wenselijk is. Indien men dit per leerjaar bekijkt is een stijgende 



Differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus HAVO-3 pag. 24  

trend zichtbaar, namelijk dat er in de hogere leerjaren meer gedifferentieerd dient te worden tussen 

HAVO en VWO practica. Tevens stellen circa 50% van alle respondenten (65) een richtlijn voor 

differentiatie in practica van HAVO-3 en VWO-3 op prijs. De resterende 50% heeft geen mening of 

vindt het niet wenselijk. Dit algemene resultaat wijkt af van de respons van de gebruikers van de 

onderzochte drie lesmethoden en de specifieke practica (19 HAVO-3 en 27 VWO-3). Namelijk 

tweederde van deze respondenten heeft géén behoefte aan een richtlijn. 

 

 In de docentenquête is aan de respondenten gevraagd die aangaven wel behoefte te hebben aan 

een richtlijn (31 docenten) of het niet wisten (18 docenten, totaal 49 docenten), welke kenmerken er in 

deze richtlijn dienden te worden opgenomen. Het resultaat is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel  7: Kenmerken in een richtlijn voor differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3. 

Kenmerken Aantal respondenten Percentage 

Het gebruik van context  14 22% 

De theoretische diepgang 37 57% 

Beoordelingscriteria  26 40% 

Begeleiding door docent/TOA  15 23% 

Verslaglegging  22 34% 
Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum 13 20% 
Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de 
invulling van het practicum 11 17% 

Openheid van het practicum  28 43% 

Totaal 49 75% 

Opmerking: de weergegeven percentages zijn berekend op het totaal aantal respondenten (65). 

 

De auteurs van dit afstudeeronderzoek hanteren als norm voor het wel of niet behoefte hebben aan 

ondersteuning op een kenmerk in een richtlijn dat minimaal 33% van de respondenten van de enquête 

dit als belangrijk heeft aangegeven. Gebaseerd op deze norm is van de volgende kenmerken 

behoefte aan ondersteuning in een richtlijn voor het aanbrengen van differentiatie tussen HAVO-3 en 

VWO-3: theoretische diepgang, beoordelingscriteria, verslaglegging en openheid van het practicum. 

De andere kenmerken worden als minder belangrijk ervaren.  

Gebaseerd op het vooraf in par. 1.3 gestelde criterium: "Indien een grote meerderheid, minimaal 

tweederde van de respondenten van de docentenenquête, aangeeft dat een richtlijn ten behoeve van 

differentiatie in het scheikundepracticum tussen VWO-3 en HAVO-3 wenselijk is, zal door de auteurs 

van dit onderzoek deze richtlijn opgesteld worden" is besloten om geen richtlijn op te stellen. De 

auteurs van dit afstudeeronderzoek realiseren zich dat ze hiermee niet tegemoet komen aan de 

wensen van een aantal docenten. 

 

Conclusie: uit interviews met de auteurs van de lesmethoden komt een wisselend beeld met 

betrekking tot de behoefte aan differentiatie in de practica tussen HAVO-3 en VWO-3 en dus ook een 

wisselend beeld in de behoefte aan een richtlijn ten behoeve van deze differentiatie. Gebruikers van 

de drie onderzochte lesmethoden (19 HAVO-3 en 27 VWO-3) geven in grote meerderheid aan dat de 

lesmethode niet differentieert in de practica tussen HAVO-3 en VWO-3. Tweederde van deze 

respondenten geeft aan géén behoefte te hebben aan een richtlijn. Van het totaal aantal 

respondenten (65) is dit ongeveer de helft. Het verschil in de resultaten tussen alle respondenten en 

de gebruikers van de drie onderzochte lesmethoden, kan mogelijk verklaard worden door het wel of 

niet uitsplitsen van de behoefte aan een richtlijn per leerjaar. Gebaseerd op deze resultaten is 

besloten geen richtlijn voor differentiatie in het scheikundepracticum tussen VWO-3 en HAVO-3 op te 

stellen.  
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4.3 Samenvatting resultaten 
 

In het eerste deel van deze paragraaf worden de gevonden relevante aspecten betreffende het 

scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3 samengevat en gebruikt voor beantwoording van 

onderstaande subvragen: 

- Wat zijn de relevante aspecten voor het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3?  

- Wat vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden in het algemeen van deze relevante 

aspecten? Wat vinden deze auteurs specifiek van deze relevante aspecten voor het practicum 

over mengsels en zuivere stoffen? 

- Wat vinden docenten van deze relevante aspecten, onafhankelijk van een lesmethode?  

- Wat vinden gebruikers van de onderzochte lesmethoden van deze relevante aspecten, 

specifiek voor het practicum over mengsels en zuivere stoffen? 

 

Doelstelling van het practicum: auteurs van de onderzochte lesmethoden, docenten in het 

algemeen en de gebruikers van de onderzochte lesmethoden en practica onderschrijven de 

doelstellingen van het practicum zoals beschreven in de gangbare literatuur. Er zijn geen verschillen 

gevonden tussen HAVO-3 en VWO-3 met betrekking tot doelstelling van practica in het algemeen of 

meer specifiek voor de onderzochte practica. Dit is in overeenstemming met de verwachting van de 

auteurs van dit afstudeeronderzoek. 

 

Soort en type practicum: zowel auteurs als gebruikers van de onderzochte lesmethoden geven aan 

dat de onderzochte practica verschillend geclassificeerd kunnen worden. Dit is in overeenstemming 

met de literatuur. Met betrekking tot differentiatie in soort en type practicum tussen HAVO-3 en VWO-

3 zijn ook in dit afstudeeronderzoek geen verschillen gevonden. Dit is in overeenstemming met de 

verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek. 

 

Theoretische diepgang en openheid van het practicum: in de literatuur wordt niet specifiek 

gesproken over verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 met betrekking tot theoretische diepgang en 

openheid van het practicum. Er is in de onderzochte practica met betrekking tot mengsels en zuivere 

stoffen geen sprake van een verschil in theoretische diepgang en ook niet in de openheid van deze 

specifieke practica. In andere practica uit de onderzochte lesmethoden kan wel sprake zijn van een 

verschil in openheid. De verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat in de praktijk bij 

de onderzochte practica geen verschillen worden gemaakt, wordt hiermee bevestigd. 

 

Opbouw en gebruik van context in het practicum: in overeenstemming met de literatuur wordt het 

gebruik van context door docenten en auteurs van de lesmethoden van belang gevonden bij 

scheikundepractica, maar differentiatie komt niet voldoende tot uiting in de lesmethoden bij HAVO-3 

en VWO-3. Dus er is geen sprake van onderscheid tussen HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van 

de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat differentiatie in het gebruik van context tussen HAVO-3 en 

VWO-3 sterk afhankelijk is van de docent, is niet te onderbouwen middels dit onderzoek. 

 

Resultaat van het practicum: uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het methode- en 

docentafhankelijk is of het resultaat van practica vooraf bekend is. In overeenstemming met de 

literatuur en de verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek kan men derhalve niet 

spreken van differentiatie in het resultaat van het practicum tussen HAVO-3 en VWO-3. 

 

Practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor docenten en leerlingen: in de practicumbegeleiding 

is er geen differentiatie tussen HAVO-3 en VWO-3. In de keuzevrijheid voor docenten wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen HAVO-3 en VWO-3. In de keuzevrijheid voor leerlingen willen docenten 

wel differentiëren tussen HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit 

afstudeeronderzoek dat differentiatie in practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en 

docenten in de praktijk aanwezig kan zijn, wordt dus maar ten dele bevestigd. 
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Practicumverwerking: uit de interviews met de auteurs van de lesmethoden blijkt dat de meningen 

van deze auteurs verdeeld zijn. Echter, het grootste gedeelte van de docenten vindt dat er wel 

onderscheid gemaakt dient te worden in practicumverwerking tussen HAVO-3 en VWO-3. Dit is in 

overeenstemming met de verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat de 

beoordelingscriteria bij de verslaglegging veeleisender zullen zijn bij VWO-3 leerlingen omdat zij 

worden voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. 

 

De subvragen die betrekking hebben op het concept differentiatie en kenmerken ten behoeve van een 

richtlijn tot differentiatie zijn: 

- Vinden auteurs van de onderzochte lesmethoden differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 versus HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, 

waarom niet? 

- Vinden docenten die meewerken aan dit onderzoek, differentiatie in dit practicum wenselijk 

tussen VWO-3 versus HAVO-3? Zo ja, in welk opzicht en met welke kenmerken? Zo nee, 

waarom niet? 

- Wat zijn, volgens de auteurs van de lesmethoden, de noodzakelijk op te nemen algemene 

kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

- Wat zijn, volgens docenten die meewerken aan dit onderzoek, de noodzakelijk op te nemen 

algemene kenmerken in een richtlijn om differentiatie aan te brengen in practica? 

 

Samenvattend komt uit de interviews met de auteurs van de lesmethoden een wisselend beeld met 

betrekking tot de behoefte aan differentiatie in de practica tussen HAVO-3 en VWO-3 en dus ook een 

wisselend beeld in de behoefte aan een richtlijn ten behoeve van deze differentiatie. Gebruikers van 

de drie onderzochte lesmethoden (19 HAVO-3 en 27 VWO-3) geven in grote meerderheid aan dat de 

lesmethode niet differentieert in de practica tussen HAVO-3 en VWO-3. Tweederde van deze 

respondenten geeft aan géén behoefte te hebben aan een richtlijn. Van het totaal aantal 

respondenten (65) is dit ongeveer de helft. Het verschil in de resultaten tussen alle respondenten en 

de gebruikers van de drie onderzochte lesmethoden, kan mogelijk verklaard worden door het wel of 

niet uitsplitsen van de behoefte aan een richtlijn per leerjaar. Gebaseerd op deze resultaten is 

besloten geen richtlijn voor differentiatie in het scheikundepracticum tussen VWO-3 en HAVO-3 op te 

stellen. 

 

Conclusie: vanuit de literatuur is veel bekend met betrekking tot de theoretische beschrijving van 

diverse relevante aspecten behorende bij het scheikundepracticum, zoals o.a. doelstelling, soort en 

type practicum, opbouw en gebruik van context. In de praktijk worden deze aspecten herkend en 

gehanteerd. Weinig tot geen gegevens zijn gedocumenteerd met betrekking tot praktische invulling 

van deze aspecten met als doel om differentiatie in scheikundepractica tussen VWO-3 en HAVO-3 

mogelijk te maken. Ook in de praktijk blijkt er weinig differentiatie in scheikundepractica tussen VWO-3 

en HAVO-3 plaatst te vinden. Een mogelijke uitzondering is het gebruik van beoordelingscriteria met 

betrekking tot de practicumverwerking. In overeenstemming met de literatuur lijkt ook in de praktijk 

weinig koppeling plaats te vinden tussen differentiatie in leerlingkenmerken en de invulling van  

scheikundepractica voor HAVO-3 en VWO-3. De verwachting van de auteurs van dit afstudeer-

onderzoek is dat dit beeld middels dit onderzoek is bevestigd. De resultaten van dit onderzoek hebben 

een blinde vlek in de literatuur zichtbaar gemaakt en zijn mogelijk een aanzet om dit nader in te vullen 

middels vervolgonderzoek.  
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 

Onderzoeksvraag 1: Is in de huidige lesmethoden differentiatie in scheikundepractica aanwezig 

tussen VWO-3 en HAVO-3? 

 

Geconcludeerd kan worden dat in de drie onderzochte lesmethoden, Pulsar-Chemie, Chemie Overal 

en NOVA Nieuwe Scheikunde voor HAVO-3 en VWO-3, geen differentiatie aanwezig is in de 

specifieke onderzochte practica over mengsels en zuivere stoffen. In andere practica uit de 

onderzochte lesmethoden kan wel sprake zijn van een verschil in openheid en in keuzevrijheid voor 

docent en leerlingen. In de methode Chemie Overal is differentiatie in theoretische diepgang 

aangebracht in de vorm van extra paragrafen met nieuwe leerstof en differentiatie in openheid van het 

practicum voor VWO-3.  

Onderzoeksvraag 2: Is differentiatie van scheikundepractica tussen VWO-3 en HAVO-3 zinvol volgens 

docenten en zo ja, welke kenmerken dient een richtlijn hiervoor te bevatten? 

 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat circa de helft van de respondenten differentiatie in de 

practica tussen HAVO-3 en VWO-3 niet wenselijk vindt. Volgens de auteurs van de lesmethoden is de 

belangrijkste reden hiervoor dat in het 3
e
 leerjaar begonnen wordt met het scheikundecurriculum en de 

basis voor zowel HAVO-3 als VWO-3 hetzelfde dient te zijn. Voor hogere leerjaren neemt het aantal 

respondenten dat differentiatie in scheikundepractica wel wenselijk vindt toe tot ca. 90% voor HAVO-5 

en VWO-5. Gebaseerd op het vooraf gestelde criterium: "Indien een grote meerderheid, minimaal 

tweederde van de respondenten van de docentenenquête, aangeeft dat een richtlijn ten behoeve van 

differentiatie in het scheikundepracticum tussen VWO-3 en HAVO-3 wenselijk is, zal door de auteurs 

van dit onderzoek deze richtlijn opgesteld worden" is besloten om geen richtlijn op te stellen. De 

auteurs van dit afstudeeronderzoek realiseren zich dat ze hiermee niet tegemoet komen aan de 

wensen van een aantal docenten. Uit dit onderzoek blijkt dat voor de groep docenten die wel behoefte 

heeft aan een richtlijn ter ondersteuning van het aanbrengen van differentiatie tussen HAVO-3 en 

VWO-3, deze richtlijn de volgende kenmerken dient te bevatten: theoretische diepgang, 

beoordelingscriteria, verslaglegging en openheid van het practicum. 

 

Het literatuuronderzoek waarmee gestart is naar het verschil in leerlingkenmerken tussen HAVO- en 

VWO-leerlingen is van wezenlijk belang geweest bij de opzet en verdere uitwerking van dit 

afstudeeronderzoek. De verkregen resultaten en conclusies uit dit onderzoek zijn van dien aard dat 

deze niet eenduidig gekoppeld kunnen worden aan de beschreven verschillen in leerlingkenmerken 

tussen HAVO en VWO. Desondanks zijn de auteurs van mening dat deze verschillen in leerling-

kenmerken in hogere leerjaren wel degelijk tot differentiatie dienen te leiden bij scheikundepractica. 

Uit de docentenenquête blijkt ook dat de behoefte tot differentiatie toeneemt in hogere leerjaren. 

Aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen naar differentiatie in scheikundepractica tussen 

HAVO en VWO in de bovenbouw. Voor de hogere klassen (klas 4 en 5) kan het relevanter zijn om een 

richtlijn te formuleren die minimaal de eerder genoemde kenmerken dient te bevatten. 

In overeenstemming met de literatuur, de observaties en de ervaringen van de auteurs van dit 

afstudeeronderzoek, lijkt ook in de onderzochte praktijk weinig koppeling plaats te vinden tussen de 

verschillen in leerlingkenmerken en differentiatie in scheikundepractica voor HAVO-3 en VWO-3. De 

verwachting van de auteurs van dit afstudeeronderzoek dat dit beeld middels dit onderzoek zou 

worden bevestigd, is juist gebleken. Uit eerder verricht onderzoek door Derks & Van der Heijden 

(2010) naar verschillen in kenmerken tussen HAVO- en VWO-leerlingen is een algemene aanbeveling 

gemaakt voor de didactiek voor beide typen leerlingen (bijlage 11). Deze aanbeveling kan helpen om 

deze koppeling wel te maken. De resultaten van dit afstudeeronderzoek hebben een blinde vlek in de 

literatuur zichtbaar gemaakt, nl. de koppeling tussen verschil in leerlingkenmerken en differentiatie in 

het practicum. Mogelijk is dit onderzoek een aanleiding om deze blinde vlek nader in te vullen.  
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6. Evaluatie 
 

Het afstudeeronderzoek is op een systematische wijze verlopen. Er is gestart met het schrijven van 

een onderzoeksplan waarbij het onderwerp in eerste instantie te breed gedefinieerd was. Na 

herschrijven en beperking tot specifieke practica uit drie lesmethoden is de onderzoeksvraag 

ingekaderd tot drie aspecten, namelijk relevante aspecten voor het scheikundepracticum, 

wenselijkheid tot differentiatie en aanbevelingen voor een richtlijn tot differentiatie.  

 

In onderling overleg is de hoofdverantwoordelijkheid voor de diverse taken als volgt verdeeld: 

 

Literatuuronderzoek kenmerken HAVO en VWO : beide auteurs 

Literatuuronderzoek differentiatie en practicum : G. van der Heijden 

Onderzoek lesmethoden (o.a. cross-case analyse) : J. Derks 

Opzet en uitwerking interviews auteurs  : J. Derks 

Afnemen interviews : beide auteurs 

Opzet en uitwerking docentenenquête : G. van der Heijden 

Verslaglegging : beide auteurs 

 

Tijdens alle stappen is voordurend goed onderling overleg en afstemming geweest en continue is  

feedback van elkaar en van de begeleiders verwerkt in de verschillende versies. Wekelijks is overleg 

geweest tussen beide auteurs met betrekking tot de voortgang en de resultaten. Hierbij is constructief 

en plezierig samengewerkt en rekening gehouden met de werkdruk van beide auteurs. 

 

Met de opgedane kennis en ervaring uit dit afstudeeronderzoek zouden de auteurs er nu voor kiezen 

om dit onderzoek uit te voeren in leerjaar 4 of 5. Daarbij zou gekeken kunnen worden naar de 

verschillen tussen HAVO-4 en VWO-4 en/of HAVO-5 en VWO-5 en wenselijkheid tot differentiatie. 

 

De samenwerking van de auteurs onderling is in dien mate goed bevallen dat eventueel een volgend 

project of onderzoek wederom gezamenlijk zal worden uitgevoerd. Verder hebben de auteurs de 

samenwerking met en de constructieve feedback van de begeleiders als bijzonder prettig en leerzaam 

ervaren. 
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Bijlage 1: Verschillen in practicum gerelateerd aan eindtermen tussen HAVO en VWO. 

 

De verschillen in eindtermen m.b.t. het practicum, zoals te downloaden via onderstaande links, voor 

HAVO en VWO zijn bestudeerd. De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder vermeld. 

 

Algemeen: 

VWO: Practicum, experimenteel onderzoek staat apart vermeld. 

HAVO: Domein A2: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek met toetsing in het SE 

staat apart vermeld. Dit ontbreekt in de VWO eindtermen. 

 

Domein A1: Vaardigheden 

Subdomein A1: Taalvaardigheden  

Geen verschillen in formulering. 

 

Subdomein A3: Informatievaardigheden 

Geen verschillen in formulering. 

 

Subdomein A4: Technisch-instrumentele vaardigheden 

Verschillen in formulering: 

23:  Er worden andere domeinen benoemd, verder is de formulering van dit item identiek 

 

Subdomein A5: Ontwerpvaardigheden 

Geen verschillen in formulering. 

 

Subdomein A6: Onderzoeksvaardigheden 

Geen verschillen in formulering. 

 

Conclusie: 

In de beschrijving van de aan het practicum gerelateerde eindtermen zijn in de subdomeinen A1, A3, 

A4, A5 en A6 geen verschillen zichtbaar tussen HAVO en VWO. Er wordt niet aangesloten op de 

kenmerken van havisten en VWO-ers zoals onderzocht.  

 

Examenprogramma scheikunde VWO (retrieved september 2010). 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57gltp77x8_n11vg41h1h4i9qe/vhkxaw9

axnyq/f=/bestand.pdf 

Scheikunde VWO, Syllabus centraal examen 2011, (retrieved september 2010). 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57gltp77x8_n11vg41h1h4i9qe/vi91enq
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Examenprogramma scheikunde HAVO (retrieved september 2010). 
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Scheikunde HAVO, Syllabus centraal examen 2011, (retrieved september 2010). 
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Bijlage 2: Het POCO model en het scheikundepracticum. 

 

Het model Praktische Opdrachten Construeren (POCO) gaat ervan uit dat er zes verschillende 

posities zijn die een docent kan innemen bij het begeleiden van practicum namelijk: 1. Bepalen –  

2. Voorbeeld geven – 3. Opties geven – 4. Suggesties geven – 5. Criteria geven – 6. Advies geven. 

Hoe lager de score, hoe meer begeleiding gegeven wordt. De bestaande posities in dit algemene 

model zijn  overgenomen en door de auteurs  van dit afstudeeronderzoek is een  vertaalslag gemaakt  

hoe de diverse posities tot uiting zouden kunnen komen in het scheikundepracticum.  

 

1. Bepalen: De docent bepaalt wat er gebeurt. Hij bepaalt de samenstelling van de groepen die 

het practicum uitvoeren, de wijze van rapporteren en de wijze van uitvoering. De leerlingen 

voeren de practica uit, maar leren niet om zelfstandig na te denken  

 

2. De docent geeft het voorbeeld. De docent doet de proef voor, verklaart waarom bepaalde 

stappen worden uitgevoerd. Tevens legt hij hierbij het verband tussen de theorie en het 

practicum. Vervolgens voeren de leerlingen het practicum uit. 

 

3. De docent geeft opties. Er zijn voor het practicum verschillende mogelijkheden, bijv. meerdere 

te onderzoeken stoffen of meerdere werkwijzen zijn beschikbaar. De docent laat de leerlingen 

aangeven wat zij willen doen en de leerlingen verantwoorden dit naar de docent en de 

medeleerlingen met wie zij het practicum uitvoeren. Hierbij heeft de docent een begeleidende 

en ondersteunende taak. 

 

4. De docent geeft suggesties. In plaats van opties geeft de docent suggesties m.b.t. het 

practicum. De docent geeft de leerlingen dus nog meer keuzevrijheid bij het practicum en laat 

bijv. de leerlingen een alternatief bedenken voor het uit te voeren practicum. 

 

5. De docent geeft criteria. De docent beschrijft de eisen m.b.t. het uit te voeren practicum en de 

verwachte resultaten. Daarna werken de leerlingen dit uit en verantwoorden hun resultaat 

naar de docent. Met andere woorden, ze dienen aan te tonen dat het uitgevoerde werk en het 

resultaat aan de criteria voldoet. 

 

6. De docent geeft advies. De leerlingen mogen zelf het onderwerp van het practicum bepalen 

(randvoorwaarde passend bij het onderwerp dat behandeld wordt). Vervolgens maken de 

leerlingen zelfstandig of in groepen een plan van aanpak voor dit onderwerp. De leerlingen 

beslissen zelf, maar leggen wel verantwoording af aan de docent. 

 

 

 

bron: Ankoné & Dinsbach (2000) 
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Bijlage 3: Beoordeling practicumverslag 

 

Na het doen van experimenten verwerkt men de verkregen resultaten in een verslag. Bovendien kan 

de schrijver daarin zijn gedachten en conclusies verwoorden. In een goed verslag komen in ieder 

geval de volgende zaken aan de orde: 

 Experiment: ______ 

 Titel:  ____________________________________________ 

 Namen: ____________________________________________ 

 Datum:  __________ 

 Klas:  __________ 

 Doel: Omschrijf het doel van het experiment en bedenk daarbij dat uiteindelijk ten aanzien 
van het bereiken van het doel iets moet worden vermeld. 

 Theorie: Elke proef gaat uit van bepaalde theorieën die tevoren al bekend zijn. In een stukje 
theorie worden deze gedachten weergegeven, wordt aangegeven, waarmee wordt gerekend 
en waarom bepaalde dingen worden gemeten. Ga ervan uit dat een toevallige lezer na het 
lezen van dit deel weet wat er gaat gebeuren en waarom. 

 Werkwijze: Hier wordt beschreven wat er gedaan is. Dit mag kort zijn, en vaktermen 
bevatten. Blunders worden niet vermeld. Tevens wordt hier weergegeven wat voor materiaal 
er gebruikt is en kan een schets van de opstelling worden toegevoegd. 

 Waarnemingen: De directe resultaten van een proef zijn de waarnemingen, dus alles wat 
gezien, gehoord, geroken, gemeten etc. wordt. Meetresultaten worden bij voorkeur in tabellen 
en met diagram weergegeven. Enig denkwerk is hierbij uitgesloten. Dit komt in de discussie 
wel. 

 Discussie: De waarnemingen worden doordacht, de theorie wordt toegepast en eventueel 
worden nog extra tabellen geraadpleegd. Dit resulteert in de conclusies van het experiment, 
ofwel de antwoorden op de vraag: “Wat ben ik te weten gekomen door deze proef?”. Uiteraard 
wordt hierbij ook gekeken naar het doel van de proef. 

 Conclusie: Hier worden alleen de conclusies kort weergegeven. Deze sectie bevat geen 
nieuwe informatie. 

 

Beoordeling: 

Onderdeel punten score toelichting 

Experiment 1   

Titel 1   

Namen 1   

Klas 1   

Doel 1   

Theorie 5   

Werkwijze 3   

Waarnemingen 5   

Discussie 5   

Conclusie 2   

Verzorgdheid/Netheid 3   

Werkplan
*
  2   

Totaal 30   

 
* Werkplan (wat de leerling voorlegt aan de docent voor de start van het practicum) 
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Bijlage 4: Beschrijving lesmethoden en practicum mengsels en zuivere stoffen 

 

De gebruikte lesmethoden in dit onderzoek zijn de boeken voor het 3
e
 leerjaar HAVO en VWO van 

Pulsar-Chemie 2
e
 editie, Chemie Overal en NOVA Nieuwe Scheikunde. Deze drie lesmethoden 

hebben namelijk elk een aparte versie voor HAVO en VWO c.q. Gymnasium. Van het practicum over 

het onderwerp mengsels en zuivere stoffen is een cross-case analyse gemaakt (zie bijlage 5). 

Beschrijving lesmethode en practicum Chemie Overal 

Theorie: De lesmethode Chemie Overal SK 3 HAVO (VWO) bestaat uit een leerboek en twee 

werkboeken (deel A en B). Het leerboek is verdeeld in de onderdelen: basisstof, verbredingstof  en 

een onderdeel met een project en keuzeonderwerpen. In het werkboek staan de opdrachten en de 

experimenten (practica) beschreven. Voor VWO-3 is een apart leerboek (SK 3 VWO) met 

bijbehorende gids waarin de opdrachten en experimenten staan. Bij de methode hoort ook een 

website waarop o.a. de opdrachten van de projecten en keuzeonderwerpen vermeld staan. Opvallend 

bij de methode Chemie Overal zijn de kenniskaarten achterin het leerboek. Dit zijn handige concept-

maps die gaan over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld kenniskaart 1a: Stoffen; daar staan o.a. de 

begrippen “mengsels” en “zuivere stoffen” op vermeld.  

Op het eerste gezicht zit er weinig verschil tussen de HAVO-versie en VWO-versie. Bij de keuze-

opdrachten op het eind van elk hoofdstuk bevat de VWO-versie soms meer keuze. Het aantal 

experimenten dat bij een hoofdstuk hoort is de ene keer bij de HAVO-versie groter en een andere keer 

bij de VWO-versie. In de leerstof zit bij de VWO-versie iets meer verdieping, bijv. het begrip 

oxidatiereacties (VWO) in plaats van verbrandingsreacties (HAVO). 

 

Practicum: In hoofdstuk 1. “Stoffen” gaat paragraaf 1.7 over “Mengsels en Zuivere stoffen”. 

Leerlingen voeren daarbij experiment 1.6  “Stolpunt of stoltraject?” uit. Hierbij dienen ze palmitinezuur 

of stearinezuur of een mengsel van beiden te verwarmen en met behulp van het computerprogramma 

Coach-5 wordt de temperatuur gemeten tijdens het stollen. Vooraf wordt duidelijk het doel van de 

proef vermeld, namelijk aantonen dat een zuivere stof een stolpunt heeft en een mengsel een 

stoltraject. Overigens zijn in par. 1.5 al de verschillende fasen en faseovergangen behandeld. De 

begrippen "zuivere stof" en "mengsels" en stolpunt/stoftraject komen terug in de beschrijving van het 

experiment waardoor er sprake is van theoretische diepgang. De hypothese staat vermeld in de 

omschrijving van het doel van het experiment. De uitvoering staat precies beschreven en laat weinig 

openheid zien in dit practicum. Wel is er zowel voor de leerlingen als voor de docenten sprake van 

keuzevrijheid. Er staat beschreven welke aanpassing aan het experiment gedaan kan worden om de 

temperatuurdaling na het stollen beter te kunnen waarnemen, bijvoorbeeld door de stof naftaleen 

(hoog smeltpunt) te gebruiken. Het resultaat van het experiment is al aangegeven, namelijk dat de 

zuivere stoffen stearinezuur of palmitinezuur een stolpunt hebben en een mengsel van deze stoffen 

een stoltraject. 

Als de docent bepaalt met welke stoffen het experiment gedaan wordt, dan ligt de leerlingbegeleiding 

volgens het POCO-model op positie 1; Docent bepaalt. Als de docent de leerlingen een keuzevrijheid 

geeft in de te onderzoeken stoffen, ligt de leerlingbegeleiding meer bij positie 3; Docent geeft een 

optie omdat er dan meerdere opties zijn waaruit een leerling kan kiezen. 

Er wordt voor dit experiment geen context gebruikt en ook niet uitgelegd wat voor soort stoffen 

stearinezuur en palmitinezuur zijn. De context van het smelten en stollen van een kaars of warmte 

opslag zou hier prima in passen. Het verschil in tekst tussen de HAVO- en vwo-versie is waarschijnlijk 

een fout bij de HAVO-versie. Daar wordt het experiment gestart met het smelten van stearinezuur en 

vervolgens staat er op het eind van de uitvoering “voer de proef ook uit met zuiver stearinezuur”. Ook 

het ontbreken van het vraagteken bij de titel van de proef bij de HAVO-versie is waarschijnlijk een 

typefout, omdat alle experimenten in het werkboek/gids een vraag in de titel hebben.  
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Beschrijving lesmethode en practicum NOVA Nieuwe scheikunde 

Theorie: Bij de lesmethode NOVA is er naast een handboek Nieuwe scheikunde 3 HAVO/VWO, 

waarin de theorie staat beschreven, ook een opdrachtenboek  en uitwerkingenboek. Dit geldt tevens 

voor de 3 VWO/Gymnasium versie. In het opdrachtenboek staan vragen die opgesplitst zijn in 

leerstofvragen en toepassingsvragen. Tevens staat in het opdrachtenboek het practicum beschreven, 

onderverdeeld in een aantal proeven per hoofdstuk.  Bij de methode hoort ook een ICT-module 

(ePack) waarin voor elk hoofdstuk een instaptoets, begrippenlijst, computerles en een adviestoets is 

opgenomen, waarin de leerling kan nagaan hoe goed hij/zij de stof beheerst. Dit is de elektronische 

versie van de “Test Jezelf” die in het opdrachtenboek staat. Volgens de handleiding van NOVA is de 

ePack niet noodzakelijk om scheikunde 3 HAVO/vwo respectievelijk 3 vwo/gymnasium af te ronden. 

Vandaar dat het ePack gedeelte buiten dit onderzoek is gehouden. 

Het 3 VWO/Gymnasium boek heeft per paragraaf gemiddeld 2 tot 3 vragen extra. Het 

VWO/Gymnasium boek heeft t.o.v. de HAVO/VWO versie 2 extra hoofdstukken toegevoegd (H6. 

Aardolie en aardolieproducten; H8. Atomen, radioactiviteit en periodiek systeem). Ook is vaak het 

onderwerp/toepassing in de extra basisstof aan het einde van elk hoofdstuk anders t.o.v. de 

HAVO/VWO versie.  

 

Practicum: In hoofdstuk 1 “Stoffen” gaat paragraaf  1.2 over “Zuivere stoffen en Mengsels” en dient 

proef 2 “Steenzout zuiveren” uitgevoerd te worden door leerlingen. De tekst in het handboek over de 

theorie van zuivere stoffen en mengsels is voor beide versies hetzelfde. Dit geldt nagenoeg ook voor 

de proefbeschrijving in het opdrachtenboek. 

De proefbeschrijving begint met een inleiding, gevolgd door het doel van de proef, lijstje “Nodig” en 

vervolgens onderdeel “Uitvoeren en uitwerken”.  Echter in de vwo/gymnasium versie staat in de 

inleiding een vraagstelling “Hoe kun je die stoffen van elkaar scheiden?”. Terwijl bij de HAVO/VWO 

versie in de inleiding staat: “Je moet zout en zand van elkaar scheiden.” De rest van de 

proefbeschrijving is identiek voor beide versies, inclusief de uit te werken vragen op het einde. De 

termen “zuivere stof” en “mengsel(s)” komen niet terug in de proefbeschrijving, terwijl deze proef bij 

paragraaf 1.2 “Zuivere stoffen en mengsels” hoort. 

Deze proef gaat volgens de auteurs meer om vaardigheden aanleren met betrekking tot de 

scheidingsmethode filtreren, dan ondersteuning van de begripsontwikkeling. De proefbeschrijving is 

dan ook kookboekachtig met geen keuzevrijheid voor leerlingen of docenten. Qua 

practicumbegeleiding volgens het POCO-model neemt de docent positie 1. Docent bepaalt, in. De 

docent bepaalt wat er gebeurt en de leerlingen voeren het practicum uit volgens de proefbeschrijving. 

Wat betreft de context van deze proef, namelijk het winnen van steenzout uit de bodem, sluit dit niet 

aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Vandaar dat in de cross-case analyse (zie bijlage 5) 

“nee” staat ingevuld bij het kenmerk context.  

 

Beschrijving lesmethode en practicum Pulsar-Chemie 2
e
 editie 

Theorie: De lesmethode Pulsar-Chemie 2
e
 editie heeft een apart boek voor 3-HAVO als voor 3-VWO 

en bestaat voor beide versies uit een leerboek, een uitwerkingenboek en een online-leeromgeving. Elk 

hoofdstuk heeft een thema en start met een intro gevolgd door een viertal activiteiten (practica) die 

contextgericht zijn. Daarna volgt de leerstof verspreid over 3 of 4 paragrafen met de nodige opgaven. 

Naast de activiteiten aan het begin van elk hoofdstuk staat soms tussen de opgaven nog enkele 

demopractica of leerlingenpractica vermeld. 

Het hoofdstukthema en de activiteiten komen terug in de theorie en opgaven. Op het einde van elk 

hoofdstuk staan in het onderdeel “Toepassing” een aantal opgaven die over grotere eenheden leerstof 

gaan en die betrekking kunnen hebben op andere contexten dan het hoofdstukthema. Tevens staat 

op het einde van het hoofdstuk een eindopdracht die eventueel als praktisch proefwerk gebruikt kan 

worden door de docent. In de online-leeromgeving kunnen leerlingen interactieve opdrachten en 

oefentoetsen maken. De structuur van de ICT-omgeving lijkt veel op die van Chemie Overal, echter de 

inhoud is wel anders. 
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Volgens de docentenhandleiding kenmerkt Pulsar-Chemie 2
e
 editie 3-HAVO en 3-vwo zich o.a  door 

een activerende didactiek (voorbeeld zijn de activiteiten en Pulsjes (meerkeuzevraag) en een 

context/concept-benadering. Deze benadering gaat over theorie/concepten in een thematisch kader 

en daarmee aansluitend op de Tweede Fase 2012/2013 van Nieuwe Scheikunde. Volgens de 

docentenhandleiding is het verschil tussen de HAVO en VWO versie, dat in de VWO versie van de 

leerlingen een grotere zelfstandigheid wordt verwacht en gaat op een aantal onderwerpen dieper in. 

Ook is de paragraafopbouw voor vwo anders, eerst alle theorie, daarna de set vragen. Bij de HAVO-

versie wordt elk kort blokje theorie steeds gevolgd door de bijbehorende vragen. De Samenvatting is 

bij de VWO versie gebaseerd op concepten, bij de HAVO-versie op de paragraafopbouw. Ook een 

duidelijk verschil volgens de auteurs tussen de HAVO en VWO versie is de toevoeging bij de HAVO 

versie van een oranje kader Om te onthouden aan het einde van elke paragraaf, met daarin 

antwoorden op de kernvragen die in de paragrafen gesteld worden. 

Uit  onderzoek tussen de verschillen in de HAVO versie en VWO versie komt naar voren dat de 

hoofdstukken en paragraafindeling identiek zijn. De HAVO versie heeft meestal meer opgaven per 

hoofdstuk die gericht zijn op het verwerken van de theorie. De VWO opgaven hebben soms meer 

diepgang.  

 

Practicum: In hoofdstuk 1 “Speuren naar de dader” wordt in paragraaf 1.2 “Zuivere stoffen en 

mengsels” o.a. de begrippen zuivere stof en mengsel uitgelegd. Activiteit 1B “Frisdrank niet zo fris” 

sluit hierbij aan. In de inleidende stuk tekst komt duidelijk de context van deze proef naar voren, 

namelijk de leerlingen dienen de rechercheurs te helpen bij het onderzoek naar aangeboden frisdrank 

waardoor alle slopers van een oud pand ziek werden. Toch staat niet expliciet vermeld onder 

bijvoorbeeld een kopje “Doel” wat het doel is van deze activiteit. Het gaat meer om het aanleren van 

vaardigheden (gebruik brander, destilleren) dan om een onderzoekspracticum. Ook de begrippen 

“zuivere stof” en “mengsel” komen niet voor in de proefbeschrijving. De leerlingen dienen volgens het 

kookboekenrecept de opstelling te bouwen en de proef uit te voeren. Het resultaat van de proef is 

vooraf niet bekend. Met de laatste vraag “Wat kun je nu zeggen over de vloeistof die door de 

rechercheurs is meegebracht?” wordt teruggekomen op de hypothese bij de inleiding en toegewerkt 

naar het antwoord dat de onderzochte vloeistof een mengsel is. Volgens de docentenhandleiding 

dient een zoutoplossing gebruikt te worden voor deze activiteit. Hierin heeft de docent dus wel enige 

vrijheid. Eventueel zou volgens de auteurs ook een andere oplossing gebruikt kunnen worden, 

bijvoorbeeld alcohol/wateroplossing.  

Het verschil  tussen de tekst in de activiteitbeschrijving tussen HAVO en VWO is dat bij de HAVO 

versie expliciet staat dat de docent moet beoordelen of een leerling met de brander kan werken 

voordat hij verder de destillatieopstelling gaat klaar maken. Dit staat niet vermeld bij de VWO versie. 

Echter bij beide versies staat wel vermeld dat de leerlingen de checklist vaardigheden “Hoe werk je 

met een brander?” dienen de bestuderen en te oefenen met het aansteken van de brander. Dus 

waarom in de HAVO versie een nuanceverschil wordt gemaakt is volgens de auteurs niet duidelijk en 

hoeft geen verdere betekenis te hebben als expliciete differentiatie tussen HAVO en VWO. 

Net zoals bij de methode NOVA zal de docent qua practicumbegeleiding zich bevinden op positie 1. 

Docent bepaalt. De docent beslist hoe het practicum wordt uitgevoerd en welke vloeistof wordt 

onderzocht. Hierin heeft de docent dus wel keuzevrijheid.  
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Bijlage 5: Cross-case analyse lesmethoden: Chemie Overal, NOVA en Pulsar-Chemie 

Leerlingenpracticum over het onderwerp "Mengsels en zuivere stoffen" 

Kenmerken Chemie Overal NOVA Nieuwe scheikunde Pulsar-Chemie 2
e
 editie 

 3 HAVO 

(VWO) 

3 VWO 3 HAVO / VWO 3 VWO / 

Gymnasium 

3 HAVO 3 VWO 

Titel  Experiment 1.6 

Stolpunt of 

stoltraject 

Experiment 

1.6 Stolpunt of 

stoltraject? 

Proef 2 Steenzout 

zuiveren 

Proef 2 Steenzout 

zuiveren 

Activiteit 1B Frisdrank 

niet zo fris 

Activiteit 1B 

Frisdrank niet zo 

fris 

Omschrijving doel  Ja Ja Ja Ja nee nee 

Soort Practica Begrip Begrip Vaardigheden  Vaardigheden  Vaardigheden Vaardigheden 

Theoretische diepgang Ja Ja Nee Nee Nee Nee 

Openheid Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten 

Van hypothese (evt. in 

vraag) naar uitvoering 

Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

Relatie context met 

leefwereld 

Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

Resultaat onbekend Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

Practicumbegeleiding 

vlgs. POCO-model 

1. docent 

bepaalt * 

1. docent 

bepaalt * 

1. docent bepaalt 1. docent bepaalt 1. docent bepaalt 1. docent bepaalt 

Keuzevrijheid voor 

leerlingen 

Ja Ja Nee Nee Nee Nee 

Keuzevrijheid voor 

docenten 

ja ja Nee Nee Ja ja 

Verschil tekst HAVO-

VWO 

“Laat wat 

stearinezuur in 

een 

reageerbuis 

smelten.” 

“Laat wat 

palmitinezuur 

in een 

reageerbuis 

smelten.” 

 “Je moet zout en 

zand van elkaar 

scheiden” 

 “Hoe kun je die 

stoffen van elkaar 

scheiden?” 

“Nadat je docent 

beoordeeld heeft of je 

met de brander kunt 

werken, ga je verder 

met de punten hierna. 

Laat de brander uit, 

terwijl je de opstelling 

klaar maakt.” 

“Als je met de 

brander kunt 

werken, zet je hem 

uit.” 

* Indien de docent de leerlingen de ruimte geeft om te werken met andere te onderzoeken stoffen wordt dit positie 3. Docent geeft opties. 



Differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus HAVO-3 pag. 38  

Toelichting kenmerken cross-case analyse:  

 

Titel: Welke titel heeft de proef? 

 

Omschrijving doel: Staat het doel van het practicum expliciet beschreven voor de leerlingen in de vorm van kopje of het woord “doel”? 

 

Soort: Practicumomschrijving volgens Van den Berg & Buning (1994): apparatuur/vaardighedenpracticum, onderzoekspracticum, begripspracticum 

 

Theoretische diepgang: Onder theoretische diepgang verstaan de auteurs of de begrippen mengsels en zuivere stof uit de theorie terug te vinden zijn in de 

beschrijving  van het practicum. 

 

Openheid: gesloten (kookboekrecept) of open met uitdaging tot verdieping en zelfontplooiing. 

 

Van hypothese naar uitvoering: Is er een vraagstelling wat/waarom iets onderzocht wordt? 

 

Relatie context met leefwereld: heeft het practicum betrekking op de leefwereld van de leerling? 

 

Resultaat onbekend: Staat al beschreven wat de waarneming of het resultaat zal zijn of is het resultaat voorspelbaar? 

 

Practicumbegeleiding: volgens POCO-model, (Michels (2006). Zes verschillende posities die een docent kan innemen bij het begeleiden van praktische 

opdrachten. 1. Bepalen – 2. Voorbeeld geven – 3. Opties geven – 4. Suggesties geven – 5 criteria geven – 6 advies geven. Hoe lager de score, hoe meer 

begeleiding gegeven wordt. 

 

Keuzevrijheid voor leerlingen: kunnen leerlingen kiezen welke onderdelen zij wel/niet uitvoeren? 

 

Keuzevrijheid voor docenten: kunnen docenten kiezen op welke manier zij het practicum laten uitvoeren, mogelijkheid tot differentiatie naar niveau leerlingen? 

 

Verschil tekst HAVO-VWO: Bij hetzelfde practicum voor HAVO-VWO, zit er verschil tussen de twee leerboeken? Zo ja, wat is dit verschil? 
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Bijlage 6: Interviewvragen auteurs lesmethoden  

 

Algemene gegevens 

Naam: 

Datum interview: 

Auteur van: 

Leeftijd: 

Onderwijservaring: 

Bevoegdheid: 

Docent in vak(ken): 

Toestemming voor opname gesprek:  
 

Interviewvragen 

1. Doelen practicum in het scheikunde-onderwijs. 

1a. Wat zijn volgens u de doelen van practicum in het scheikunde-onderwijs? 

1b. Wat is volgens u in de lesmethode …….. het doel van het practicum  “……….”? 

1c. Zit er vlgs. u verschil in de doelen van dit practicum tussen HAVO en VWO? Zo ja, waaruit 

bestaan dit verschil? 

1d. Als dit verschil in doelen er niet in zit, maar dit wel de bedoeling was, hoe zou dit practicum dan 

omgebouwd kunnen worden? 

 

2. Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er verschillende typen practica 

zijn? 

2a. Zo ja: kunt u deze kort beschrijven? 

2b. Zo nee: kunt u dit toelichten? 

2c. Hoe classificeert u het door ons gekozen practicum? 

 

3. Een van de aspecten die wij onderzoeken is de theoretische diepgang van practica.  

3a. Kunt u in uw eigen worden beschrijven wat u verstaat onder theoretische diepgang m.b.t. 

practica? 

3b. Hoe komt dit in de lesmethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van geven? 

3c. Zit er vlgs. u verschil in theoretische diepgang in het door ons onderzochte  practicum tussen 

HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit?  

Zo nee, waarom niet? 

 

1. Een ander aspect dat wij onderzoeken is de openheid van een practicum.  

4a. Kunt u beschrijven wat u onder openheid van een practicum verstaat? 

4b. Hoe komt dit in de lesmethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van geven? 

4c. Zit er vlgs. u verschil in openheid in het door ons onderzochte practicum tussen HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit?  

Zo nee, waarom niet? + vraag 4d 

4d. In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in openheid wel tot uiting? 

 

2. We hebben ook gekeken naar keuzevrijheid voor leerlingen/docenten bij practicum.  

5a. Kunt u beschrijven wat u onder keuzevrijheid van een practicum verstaat? 

5b. Hoe komt dit in de lesmethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van geven? 

5c. Zit er vlgs. u verschil in keuzevrijheid in het door ons onderzochte practicum tussen HAVO en 

VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

5d. In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in keuzevrijheid wel tot uiting? 
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6. Bent u van mening dat de practica in HAVO-3 en VWO-3 op een andere manier begeleid dienen 

te worden door docent en TOA? Zo ja/nee, waarom en hoe? 

 

7. Bent u van mening dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van context in het door ons 

onderzochte practicum? Zijn er naar uw mening hierin verschillen zijn tussen de HAVO-VWO 

versie? 

 

8. Het volgende onderwerp gaat over practicumverwerking. Is volgens u verslaglegging/toetsing/ 

beoordeling nodig bij practicum in HAVO-3 en in VWO-3? 

8a. Zo ja, op welke wijze? 

8b. Dient er verschil in verslaglegging/toetsing/beoordeling gemaakt te worden bij practicum tussen 

HAVO-3 en VWO-3 

 

9. Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er in uw lesmethode een 

duidelijk onderscheid (differentiatie) bestaat tussen de practica van HAVO-3 en VWO-3?  

Indien nee: waarom niet? Indien ja: (beantwoord vraag 9a t/m d) 

9a. Waaruit bestaat deze differentiatie? 

9b. Wat is de doelstelling die u met deze differentiatie wilde bereiken? 

9c. In welk practicum komt deze differentiatie tot uiting? Of zou wel tot uiting moeten komen? 

9d. Bent u van mening dat deze differentiatie in de praktijk gerealiseerd wordt? Hoe weet u dat en 

kunt u dit toelichten? 

Indien niet, waarom niet? 

 

10. Wat zijn voor u de meest opvallende verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 leerlingen in volgorde 

van belangrijkheid? 

 

11. Een van onze doelstellingen is het maken van een richtlijn voor docenten om beter te kunnen 

differentiëren in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3. De volgende punten dienen vlgs. 

ons gedifferentieerd te worden: doel, theoretische diepgang, openheid, keuzevrijheid leerling/ 

docent, begeleiding en verslaglegging.  

Op basis van deze punten, welke aspecten dienen volgens u in de richtlijn te worden 

opgenomen? 

 

12. Wat zijn de drie (of meer) belangrijkste tips die u docenten wilt meegeven die willen differentiëren 

tussen HAVO en VWO? Bent u van mening dat deze tips ook toepasbaar zijn op het door ons 

onderzochte practicum? Wilt u dit toelichten. 

 

13. Stel dat u de lesmethode opnieuw zou kunnen schrijven. Wat zou u dan anders doen en 

waarom?  

 

14. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over onderwerpen die in dit interview niet aan de orde zijn 

gekomen? 

 

15. Heeft u nog vragen aan ons? 
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Bijlage 7: Uitwerking interviews auteurs lesmethoden 

 

Naam: 

Datum interview: 

Auteur van: 

 

Leeftijd: 

Onderwijservaring: 

Bevoegdheid: 

Docent in vak(ken): 

Toestemming voor opname gesprek 

.............................. 

17 november 2010 

Pulsar-Chemie 2
e
 editie 3 HAVO 

Pulsar-Chemie 2
e
 editie 3 VWO 

65 jaar 

33 jaar, tot 2003 docent VO 

1
e
 graad 

SK/NAT/WIS/Mechanica 

Ja 

 Algemene informatie vooraf van de auteur: 
 
Uit ervaring van zijn eerste lesjaren heeft hij samen met een aantal andere docenten 
destijds geconstateerd dat de reden waarom leerlingen afhaken en niet meer 
geïnteresseerd zijn, door de lesmethode van het boek komt. Leerlingen moeten veel 
meer zelf doen, actief met de stof bezig zijn, practicum doen en onderling met elkaar 
gaan praten. Toen daar mee begonnen met schrijven/ontwikkelen. 
Bij parallel klassen altijd met meerdere docenten lesgeven, zodat deze docenten met 
elkaar moeten praten, overleggen over wat ze doen, samenwerken, uitwisselen. 
Vooral voor de kwaliteit! 
 
De auteur heeft zelf geen leservaring met gebruik van deze 2

e
 editie in de klas. 

 

1 A: Wat zijn volgens u de doelen van practicum in het scheikunde-onderwijs? 

 

Dat is afhankelijk van het niveau!  

Voor 3
e
 klas: gevoel voor stoffen krijgen, ervaren dat stoffen verdwijnen en nieuwe 

stoffen ontstaat, dat dus reacties optreden. Het opdoen van ervaringen met 

scheikunde, anders dan door het maken van vragen. Waarnemen, het zien. Het 

gedrag van stoffen (vb. dichtheid, fase-overgangen, reacties). => 

waarnemingspracticum.  

Practicum in 6 VWO over massaspectrometrie, gaat specifieker naar de chemie toe. 

In 4
e/
5

e
  klas practicum over zuur-base reacties of redoxreacties hebben andere 

doelen. Doel is dan meer chemische begrippen inhoud geven.=> begripspracticum 

Doel is eigenlijk niet vaardigheden opdoen. Het gaat er meer om dat LL hun eigen 

resultaten ter discussie kunnen stellen, worden niet opgeleid tot analist. Dit geldt voor 

alle klassen. 

 

B: Wat is volgens u in de leermethode Pulsar-Chemie 2
e
 editie het doel van het 

practicum  “Hoofdstuk 1, Activiteit 1B Frisdrank niet zo fris”? 

 

Proef en doel is identiek voor HAVO als VWO. Doel in deze proef aan het begin van 

het boek is de context voor LL, speuren naar de dader. Daar is dan toevallig 

destilleren aan gekoppeld. In het begin prikkelen van leerlingen, laten ervaren wat er 

gebeurt. 

2
e
 editie is anders qua opzet dan 1

e
 editie. Meer vanuit de ideeën van de Nieuwe 

Scheikunde. Context-concept benadering staat centraal. 

1
e
 editie is opgezet vanuit de concepten. Daar zoek je de contexten bij -> concept-

context benadering. 

 

C. Zit er vlgs. u verschil in de doelen van dit practicum tussen HAVO en VWO? Zo ja, 

waaruit bestaan dit verschil? 
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Nee. Was ook niet de bedoeling. 

De 1
e
 editie van Pulsar-Chemie was gezamenlijk voor 3 HAVO en VWO. Vroeger 

nooit onderscheid gemaakt. Halverwege de ontwikkeling van de 2
e
 editie is op 

verzoek van de uitgever een aparte VWO editie gemaakt omdat de markt dit wil. De 

auteur is het daar niet mee eens. In de 3
e
 klas als ze met scheikunde beginnen, maakt 

het niets uit tussen HAVO en VWO. Zeker in de proeven moet je geen verschil maken 

omdat ze nog helemaal onbedreven zijn allemaal. VWO leerling kan niet beter 

waarnemen dan een HAVO leerling. Of HAVO leerling is niet veel praktischer dan een 

VWO leerling.  

 

D. Als dit verschil in doelen er niet in zit, maar dit wel de bedoeling was, hoe zou dit 

practicum dan omgebouwd kunnen worden? 

 

Volgens mij maakt dat geen verschil uit in de 3
e
 klas. LL zijn nog helemaal blanco in 

de 3
e
 klas. Flauwekul. Evt. in je vraagstelling als docent naar LL toe kun je verschil 

maken als LL daar interesse in heeft. Dus niet zo zeer verschil tussen HAVO-VWO. Je 

wilt vragen stellen waardoor ze aan het nadenken gaan. 

 

2 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er  verschillende 

typen practica zijn? 

 

Ja, afhankelijk van niveau  heb je een ander doel en dus een ander type practica. Zie 

ook vraag 1A. 

3
e
 klas: prikkelen, waarnemen, ervaring opdoen. 

 

A. Zo ja: kunt u deze kort beschrijven? 
 

Invullen van chemisch begrip => begripspracticum. 

Kwantitatieve analysepracticum (titratie)  => technisch practicum met concrete vraag 

Onderzoekspractica 

 

B. Zo nee: kunt u dit toelichten? NVT 

 

C. Hoe classificeert u het door ons gekozen practicum? 
 

Prikkelend practicum, aandacht genereren voor stoffen, uitdagend. 

 

3 Een van de aspecten die wij onderzoeken is de theoretische diepgang van practica.  

A: Kunt u in uw eigen worden beschrijven wat u verstaat onder theoretische diepgang 

m.b.t. practica? 

 

Afkomstig van de profeet Khalil Gibran: “Een leraar geeft niet van zijn eigen kennis, 

maar leidt je naar de grens van je eigen geest”. Theoretische diepgang:Tot aan de 

grenzen van de geest van je leerlingen komen. En liefst nog daar nog iets verder over 

heen. Dus dan is de theoretische diepgang voor een leerling 3 HAVO/VWO anders 

dan voor een leerling in 6 VWO. 

Kortom: aansluiten bij het niveau van de leerling en grenzen verleggen. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Het is docentafhankelijk. Zelf de begrippen benoemen door vragen te stellen tijdens 
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practica aan de LL. Dit kan ook niet in de methode zelf staan.  Het boek is een 

hulpmiddel. Je moet er altijd vragen omheen stellen om ze aan het denken te houden. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in theoretische diepgang in het door ons onderzochte  

practicum tussen HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

 

Nee, practicum is geschreven voor HAVO en VWO. Je werkt in dit practicum met 

minimaal 2 stoffen. De vraag van docent aan LL zou kunnen zijn: Kunnen het er ook 3 

of 6 stoffen zijn? Het ter discussie stellen van hun uitkomst. Is dat waar wat je zeg? LL 

prikkelen tijdens het gesprek. 

In hoofdstuk 1 geen verschil, evt. in de vraagstelling verderop in het boek. Weet dit zo 

niet uit het hoofd omdat hij zelf niet met deze boeken gewerkt heeft. 

In de 4
e
, 5

e
 en 6

e
 klassen liggen de boeken wel uit elkaar omdat het 

examenprogramma anders is. In feite kan je in de 3
e
 klas nog alles doen. 

 

4 Een ander aspect dat wij onderzoeken is de openheid van een practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder openheid van een practicum verstaat? 

 

Open: In de instructie ontbreekt hoe je wat moet doen, dat moet de LL zelf verzinnen. 

Alleen de vraagstelling staat gegeven. 

Gesloten: kookboekrecept. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

  

In het begin van het boek zeker niet, evt. aan het eind van het boek wat meer open 

practica. Nu niet paraat. Op het VWO denk ik dat practica eerder een open karakter 

krijgen dan op het HAVO. Ik heb zelf niet met dit boek gewerkt, alleen betrokken 

geweest bij de ontwikkeling ervan in 2006-2007. Voorbeeld: eindopdrachten aan het 

eind van elk hoofdstuk zijn open van aard. 

Oude versie Pulsar 3
e
 klas: allemaal gesloten practica. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in openheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO? Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet?  

 

Nee,geschreven voor HAVO en VWO. 

 

D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in openheid wel tot uiting? 

  

Vaak is de eindopdracht aan het einde van het hoofdstuk wel meer open van aard. 

 

5 We hebben ook gekeken naar keuzevrijheid voor leerlingen/docenten bij practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder keuzevrijheid van een practicum verstaat? 

 

Keuzevrijheid: Wel/niet uitvoeren van een practicum. Op gebruikersdagen van de  

methode kun je met andere docenten praten en ervaringen uitwisselen. Het valt dan 

op dat docenten zeggen dat ze bepaalde proeven niet doen omdat het te veel werk is 

en alleen maar de uitkomsten op het bord zet. Dit is een keuzevrijheid die erg 

verwerpelijk is. De LL moeten zelf de proeven doen, en niet overslaan. De ervaring is 

dat veel docenten proeven overslaan. 
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Keuzevrijheid binnen een proef: mogelijkheden om een proef op verschillende 

manieren uit te voeren. Is daar een voorstander van.  

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Vb. In  bovenbouw practicum maken van aspirine. In docententoelichting staan 

meerdere manieren beschreven.  

Vb. 3
e
 klas: LL moeten stofeigenschappen van verschillende stoffen onderzoeken en 

voorin de klas staan 6 verschillende rekjes en LL mogen zelf kiezen welk rekje ze 

nemen. Verschilt niet wezenlijk van elkaar. Is wel een keuzemogelijkheid, maar zal 

vlgs. de auteur geen doel op zich worden. Als schrijver zal  keuzemogelijkheden niet 

mijn 1
e
 insteek zijn. Wel evt. alternatieve methoden bij practicum die in de 

docentenhandleiding gezet worden -> keuzevrijheid voor docenten. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in keuzevrijheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

 

Nee. Evt. bij verschillende groepen kun je verschillende vloeistoffen gebruiken om LL 

te prikkelen. Het blijft een destillatie. 

 

D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in keuzevrijheid wel tot uiting? 

Nvt. 

6 Bent u van mening dat de practica in HAVO-3 en VWO-3 op een andere manier 

begeleid dienen te worden door docent en TOA? Zo ja/nee, waarom en hoe? 

 

Nee, geen verschil. Heel praktische reden, het zijn LL van de 3
e
 klas die moet je goed 

in de gaten houden, of ze wel  fatsoenlijk aan het werk. 

Bij 3 VWO zijn ze nog wat kinderlijker dan 3 HAVO, spuiten eerder met water. 

Dit is niet meer nodig bij 4-5-6 HAVO/VWO. 

Als ze bezig zijn, dan hangt het van de groep af. Met 7á 8 groepen ben je volop bezig 

met controle van de uitvoering. Je komt nauwelijks verder dan dat en hebt niet de 

mogelijkheid/tijd om bij een groepje te gaan zitten en te vragen waar ben je nu mee 

bezig.  

7 Bent u van mening dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van context in het door 
ons onderzochte practicum?  
 
Gedeeltelijk. Je gaat vrij snel naar de chemische techniek van het destilleren in de 
tekst. Context consequent centraal stellen is lastig, je moet toch naar de chemische 
concepten toe. De auteurs hebben het gebruik van context wel steeds geprobeerd toe 
te passen in de methode. Dat is een lastig proces bij het schrijven. 
 
Zijn er naar uw mening hierin verschillen zijn tussen de HAVO-VWO versie? 
 
Nee 

8 Het volgende onderwerp gaat over practicumverwerking. 
Is volgens u verslaglegging/toetsing/beoordeling nodig bij practicum in HAVO-3 en in 
VWO-3? 
A: Zo ja, op welke wijze? 
 
Nee, op dit niveau 3 HAVO/VWO beoordelen met een cijfer niet nodig. Want het is 
een onderdeel van het leerproces via het doorwerken van het hoofdstuk. 
Bij 3 HAVO/VWO: nee. Tijdens het leerproces zijn geen beoordelingsmomenten 
(behalve gedragszaken/studiehouding of ze bijv. goed meewerken). Het aanleren van 
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de chemie mag geen beoordelingsmoment zijn. 
Bestuderen van de schriften: geen cijfer geven, wel opmerkingen maken over hoe ze 
vragen beantwoord hadden, bijv. meer woordgebruik. 
Beoordelen moet je van te voren aangeven. Wel eens een praktische proefwerk 
gegeven in de 3

e
 klas of andere klassen met beoordelingscriteria die van te voren 

bekend werden gemaakt. 
 
In 3

e
 klas werden nooit verslagen ingeleverd bij proeven. Niet nodig. 

 
B: Dient er verschil in verslaglegging/toetsing/beoordeling gemaakt te worden bij 
practicum tussen HAVO-3 en VWO-3?  NVT 

 

9 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er in uw 

leermethode een duidelijk onderscheid (differentiatie) bestaat tussen de practica van 

HAVO-3 en VWO-3?  

Indien nee: waarom niet? Indien ja: (beantwoord vraag A t/m D) 

 

Nee, geen fundamenteel verschil in de proeven. Zie opmerking bij vraag 1C. 

 

A:  Waaruit bestaat deze differentiatie? 

 

Alleen gaat er gaandeweg het boek een verschil ontstaan in de type vraagstelling.  

 

B:  Wat is de doelstelling die u met deze differentiatie wilde bereiken? 

 

Differentiatie niet noodzakelijk volgens de auteur van de methode in HAVO en VWO 

3. Je begint net met dit vak in de 3
e
 klas. Dit heeft ook te maken met de ervaring met 

een 3-jarige brugperiode bij de school waar auteur gewerkt heeft. 

Het veld denkt daar anders over, daarom moesten er ook 2 boeken komen.  

 

C:  In welk practicum komt deze differentiatie tot uiting? Of zou wel tot uiting moeten 

komen?  NVT 

 

D:  Bent u van mening dat deze differentiatie in de praktijk gerealiseerd wordt? Hoe 

weet u dat en kunt u dit toelichten? 

Indien niet, waarom niet?  NVT 

10 Wat zijn voor u de meest opvallende verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 leerlingen 

in volgorde van belangrijkheid? 

HAVO      VWO 

Volwassener     Kinderlijker  

Verder in de pubertijd    Minder ver in de puberteit 

Meer vaste verkering    Andere interesses 

Meisjes maken zich eerder op    

Sociaal vaardiger    Verbaal vaardiger, iets taliger,  

      meer discussie (ja, maar …) 

Groeten sneller de leraar   Afstandelijker naar leraar 

 

11 Een van onze doelstellingen is het maken van een richtlijn voor docenten om beter te 

kunnen differentiëren in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3. 

De volgende punten dienen vlgs. ons gedifferentieerd te worden: doel, theoretische 

diepgang, openheid, keuzevrijheid leerling/docent, begeleiding en verslaglegging.  

Op basis van deze punten, welke aspecten dienen volgens u in de richtlijn te worden 

opgenomen? 
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Richtlijn niet nodig omdat differentiatie niet nodig/wenselijk is in de onderbouw, wel in 

de bovenbouw. In de bovenbouw wordt de differentiatie door het examenprogramma 

al bepaald.  

VWO: meer theoretische diepgang, vb. onderwerpen als wat is nanotechnologie? 

HAVO: accenten leggen wat kun je er nu mee in de praktijk. Concreet houden. Vb. 

Met behulp van nanotechnologie molecuul bouwen waar een medicijn in zit die in het 

lichaam vrijkomt waar de temperatuur wat hoger is. Toepasbaarheid van 

nanotechnologie. 

 

12 Wat zijn de drie (of meer) belangrijkste tips die u docenten wilt meegeven die willen 
differentiëren tussen HAVO en VWO? 
 

1. Goed luisteren naar wat LL zeggen, stel vragen. 
2. Zet de LL aan het werk in groepjes met het boek, ga niet voor de klas staan. 

Het boek is daar prima geschikt voor. Activiteiten wel organiseren. 
3. Met de LL zelf bezig zijn, kijk naar de LL zelf. 

 
Bent u van mening dat deze tips ook toepasbaar zijn op het door ons onderzochte 
practicum? Wilt u dit toelichten. 
 
 Als je bij 3 HAVO minder diepgaandere vragen kunt stellen dan aan 3 VWO, dan 
merk je dat vanzelf. 
Bij 3 HAVO kun je soms zelfs al verstandigere dingen vragen die je in 3 VWO niet 
kunt stellen. Blijft steeds erg afhankelijk van type leerling, HAVO-VWO maakt niets uit. 
 

13 Stel dat u de leermethode opnieuw zou kunnen schrijven. Wat zou u dan anders doen 

en waarom?  

 

Weer 1 boek van maken, dus geen apart HAVO en VWO boek. 

Nog meer bij chemische concepten meer context erbij en niet te gedrongen zoals nu. 

Voorstander van context-concept benadering ->  Nieuwe Scheikunde. 

 

14 Heeft u nog aanvullende opmerkingen over onderwerpen die in dit interview niet aan 

de orde zijn gekomen? 

 
De auteur heeft gesproken vanuit zijn eigen visie en niet namens de visie van de hele 
groep van auteurs van Pulsar-Chemie. De meningen over een apart HAVO en VWO 
boek zijn wel verschillend geweest bij de groep auteurs. 
 

15 Heeft u nog vragen aan ons? 

NVT. 
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vervolg bijlage 7: Uitwerking interviews auteurs lesmethoden 

 

Naam: 

Datum interview: 

Auteur van: 

 

Leeftijd: 

Onderwijservaring: 

Bevoegdheid: 

TOA voor vak(ken): 

Toestemming voor opname gesprek 

.................................... 

17 november 2010 

Chemie Overal (editie 2011) 3 HAVO 

Chemie Overal (editie 2011) 3 VWO 

44 jaar 

5  jaar TOA 

Geen lesbevoegdheid, wel TOA-diploma  

SK/BIO/NAT 

Ja 

 Algemene opmerking: 
Auteur is zelf pas bij het laatste gedeelte ingestroomd bij het schrijven van de 
experimenten voor de nieuwe editie 2011, toen de hoofdstukken en de theorie al vast 
stonden. Is niet betrokken geweest bij het schrijven van de oude editie (2006) 
 

1 A: Wat zijn volgens u de doelen van practicum in het scheikunde-onderwijs? 

1. Vaardigheden 
2. Theorie ondersteunen 
3. Theorie-voorloper, dat wil zeggen practicum doen zonder theorie vooraf 

(beleven van de theorie) 

 

B: Wat is volgens u in de leermethode Chemie Overal (editie 2006) het doel van het 

practicum  “Hoofdstuk 1, Experiment 1.6 Stolpunt of stoltraject”? 

1. Theorie ondersteunen. Zuivere stof stolpunt, mengsel stoltraject. Dat laten 
zien in metingen. 

2. Vaardigheden opdoen (vb. Coach 5). 

 

C. Zit er vlgs. u verschil in de doelen van dit practicum tussen 3 HAVO en VWO? Zo 

ja, waaruit bestaat dit verschil? 

 

Nee, geen verschil qua tekst. HAVO- en VWO-versie is qua uitvoering identiek. Het 
verschil zit hem alleen in de verwerking van de resultaten. 

 

D. Als dit verschil in doelen er niet in zit, maar dit wel de bedoeling was, hoe zou dit 

practicum dan omgebouwd kunnen worden? 

 

NVT. 

2 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er verschillende 

typen practica zijn? 

 

D. Zo ja: kunt u deze kort beschrijven? 
 

- Theorie ondersteunend 
- Onderzoeksvaardigheden -> eigen inbreng van LL, waarbij onderwerp en 

vraagstelling bekend is. 
- Vaardighedenpracticum, bijv. omgaan met brander 
- Eigen onderzoek -> zelf onderzoeksvraag formuleren, eigen uitvoerbaar 

experiment bedenken. Alleen het onderwerp is bekend. 
 

E. Zo nee: kunt u dit toelichten?  Nvt 

 

F. Hoe classificeert u het door ons gekozen practicum? 
 



Differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus HAVO-3 pag. 48  

Theorie ondersteunend. Dit staat ook in de doelstelling in de tekst. Vaardigheden is 

onderliggend, het staat nooit helemaal los van elkaar. 

 

3 Een van de aspecten die wij onderzoeken is de theoretische diepgang van practica.  

A: Kunt u in uw eigen worden beschrijven wat u verstaat onder theoretische diepgang 

m.b.t. practica? 

 

Hoeveel theorie/kennis je nodig hebt om het practicum goed uit te kunnen voeren. En 

ook hoeveel het oplevert. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Nw. editie (2011): Bij het beschrijven van experimenten rekening gehouden wat de LL 

al in het boek zijn tegengekomen. Bij VWO meer verdiepingsonderwerpen, extra 

paragrafen toegevoegd. 

 

Oude editie (2006): niet bekend 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in theoretische diepgang in het door ons onderzochte  

practicum tussen HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

 

Oude editie: Nee, geen verschil. Reden niet bekend.  

Bij 3 HAVO-VWO heb je niet veel verschil nodig in theoretische diepgang. Bij 

practicum 3 VWO kan je meer van LL vragen, meer eigen inbreng verwachten. Daar 

kunnen ze dan meer theorie voor nodig hebben. 

 

4 Een ander aspect dat wij onderzoeken is de openheid van een practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder openheid van een practicum verstaat? 

 

Gesloten: In hoeverre de proef exact omlijnd is. LL volgen de procedure. Het ligt vast. 

Open: In hoeverre de LL zelf in hun eigen inbreng kunnen bewegen, of ze hun eigen 

creativiteit er in kwijt kunnen. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

In oude editie: niet bekend 

Nw. editie: Bewust veel verschil aangebracht omdat HAVO leerlingen anders zijn dan 

VWO leerlingen. Ook in de manier van practicum doen. De manier waarop ze leren is 

ook verschillend. 

Verschil in practicum doen tussen 3 HAVO-LL en VWO-LL: 

HAVO     VWO 

Leest niet vooraf   Voorzichtiger (soms te), niet altijd beter 

Doener, gelijk doen   Bang om iets fout te doen 

Dit is zo, OK    Denkt buiten de lijntjes, waarom is dat dan? 

C: Zit er vlgs. u verschil in openheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? + vraag D 

 

Nee, reden oude editie niet bekend. 
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D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in openheid wel tot uiting? 

 

Vb. nieuwe editie (2011): Experiment 2.8: Wat zijn oplossingen en emulsies? Bij 

HAVO combinaties van stoffen staan al vermeld op werkblad, VWO moet deze 

combinaties zelf verzinnen. HAVO vullen waarnemingen en conclusies in in de tabel 

van het werkblad. VWO moet zelf een overzichtelijke tabel maken om waarnemingen 

en conclusies te noteren aan de hand van 3 vragen. 

 

5 We hebben ook gekeken naar keuzevrijheid voor leerlingen/docenten bij practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder keuzevrijheid van een practicum verstaat? 

Keuzevrijheid: of je iets kunt toevoegen/weglaten binnen een practicum. Eigen 

inbreng. Extra materialen, extra voorbeelden. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Keuzevrijheid docent: Bij nw. editie heeft docent mogelijkheid tot extra keuzepractica 

die vermeld staan in de docentenhandleiding. Basis experimenten en extra 

experimenten. 

Keuzevrijheid voor LL ligt heel erg aan de faciliteiten per school of LL kunnen kiezen 

uit een aantal verschillende practica. Binnen een practicum komt het doorgaans niet 

veel voor dat een LL kan kiezen. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in keuzevrijheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO? Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

 

Nee, reden bij oude editie niet bekend. 

Keuzevrijheid docent: Evt. als docent/TOA kun je er andere stoffen bij doen om te 

onderzoeken. 

 

D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in keuzevrijheid wel tot uiting? 

 

Doorgaans niet. Keuzevrijheid voor leerlingen is beperkt binnen het practicum. 

Keuzevrijheid komt bij VWO voor in de vorm van extra experimenten. 

 

6 Bent u van mening dat de practica in HAVO-3 en VWO-3 op een andere manier 

begeleid dienen te worden door docent en TOA? Zo ja/nee, waarom en hoe? 

 

Je moet van te voren wel ingesteld zijn op het verschil in type LL. HAVO-LL proberen 

andere dingen uit dan VWO-LL. Bijv. HAVO-LL zijn inventiever met de brander. Het 

ligt ook aan de sfeer in de klas. Je hebt net zoveel praktische begeleiding nodig bij 

HAVO als bij VWO. VWO LL zal misschien wel op een andere manier de proef 

benaderen, maar qua uitvoering zijn ze allebei LL even “handig”. Misschien iets 

strenger zijn bij HAVO. Ligt ook aan het soort practicum en aan de sfeer in de klas. 

Bij een open practicum: meer bewust ervan zijn dat de LL eigen inbreng heeft. Andere 

afspraken maken, eerst laten controleren wat ze van plan zijn. Bewust ervan zijn qua 

begeleiding dat ze andere dingen doen dan je verwacht. Flexibeler zijn. 

 

7 Bent u van mening dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van context in het door 
ons onderzochte practicum?  
 
Oude editie: niet bekend. 
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Nw. editie: woorden context  en concept staat expliciet vermeld bij de hoofdstukken. 
Dit is de context en dit zijn de concepten die daarbij behandeld worden. De 
experimenten die daarbij horen zijn ook weer in dezelfde context. 
 
Zijn er naar uw mening hierin verschillen zijn tussen de HAVO-VWO versie? 
 
Bij nw. editie zijn de experimenten in dezelfde context als de theorie. Er is geen 
verschil in context tussen HAVO en VWO. VWO heeft wel wat extra context 
verdiepende experimenten. Dus hierin zit het verschil. 
 

8 Volgend onderwerp gaat over practicumverwerking. 
Is volgens u verslaglegging/toetsing/beoordeling nodig bij practicum in HAVO-3 en in 
VWO-3?  
A: Zo ja, op welke wijze? 
 
Ja, maar ervaring leert dat niet elk practicum beoordeeld wordt met een cijfer. Bij 
vaardighedenpracticum wil je zien als docent dat LL het serieus doet en er goed mee 
bezig is. Studiehouding van LL in theorieles kan verschillend zijn dat bij practicum. 
Verslaglegging is wel nodig, nuttig om verslaglegging en maken van grafieken te 
leren. Beoordeling met cijfer is een stok achter de deur dat zeker nodig is. 
Zeker bij eigen onderzoek is verslaglegging belangrijk.  
Het verslag bestaat uit vaste onderdelen die vooraf bekend zijn bij de LL. De 
beoordeling kan per docent verschillend zijn.  
 
B: Dient er verschil in verslaglegging/toetsing/beoordeling gemaakt te worden bij 
practicum tussen HAVO-3 en VWO-3 
 

Nooit bij de hand gehad, geen ervaring. Bij beide is het een standaard verslag. Echter de 
interpretatie van de resultaten kunnen bij VWO zwaarder meetellen dan bij HAVO, of 
onderdeel conclusie of onderdeel reflectie. Dus enige verschuiving in de 
puntenverdeling is mogelijk tussen HAVO en VWO. 
 

9 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er in uw 

leermethode een duidelijk onderscheid (differentiatie) bestaat tussen de practica van 

HAVO-3 en VWO-3?  

Indien nee: waarom niet? 

Indien ja: (beantwoord vraag A t/m D) 

 

Nw. editie: ja, andere aanpak in de vraagstelling.  

 

A:  Waaruit bestaat deze differentiatie? 

 

HAVO: werkblad systeem, rechtlijnige instructie met voorgedrukte invultabel, 

invulmethode. 

VWO: zelf combinaties van stoffen maken en zelf tabel maken. Zie vb. experiment 2.8: 

Wat zijn oplossingen en emulsies? 

 

B:  Wat is de doelstelling die u met deze differentiatie wilde bereiken? 

 

Om LL beter te kunnen bereiken, op de juiste passende manier te prikkelen. Om LL 

aan te spreken. 

 

C:  In welk practicum komt deze differentiatie tot uiting? Of zou wel tot uiting moeten 

komen? 

 

Nw. editie: experiment 2.8: Wat zijn oplossingen en emulsies? 
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D:  Bent u van mening dat deze differentiatie in de praktijk gerealiseerd wordt? Hoe 

weet u dat en kunt u dit toelichten? Indien niet, waarom niet? 

 

Nog niet uitgetest in de praktijk. De testschool heeft alleen de VWO-versie 

uitgeprobeerd.  

Suggestie vervolgonderzoek zou kunnen zijn het uittesten van de boeken Chemie 

Overal nw. editie 3 HAVO en 3 VWO. 

 

10 Wat zijn voor u de meest opvallende verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 leerlingen 

in volgorde van belangrijkheid? Zie ook al antwoord bij vraag 4. 

 

HAVO VWO 

1. Directer in uitspraken, niet nadenken 1. Voorzichtiger in uitspraken 

2. Resultaat gericht    2  Kunnen zijpaadje nemen, afdwalen 

3. Minder filosofisch    3. Denken verder door 

4. Interesse is duidelijker omlijnd 

5. Recht door zee, zwart/wit 

 

Verschilt ook soms per klas. 

 

11 Een van onze doelstellingen is het maken van een richtlijn voor docenten om beter te 

kunnen differentiëren in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3. 

De volgende punten dienen vlgs. ons gedifferentieerd te worden: doel, theoretische 

diepgang, openheid, keuzevrijheid leerling/docent, begeleiding en verslaglegging.  

Op basis van deze punten, welke aspecten dienen volgens u in de richtlijn te worden 

opgenomen? 

 

Doel/Onderzoeksvraag: geen verschil maken 

Theoretische diepgang: Bij VWO LL bij meer eigen inbreng, meer kennis nodig. In het 

boek zelf al evt. meer diepgang die je gebruikt. Bij practicuminstructie geen verschil 

Openheid: bij VWO meer onderzoekspractica 

Keuzevrijheid leerling/docent: Bij VWO keuzevrijheid LL in welke practica ze kunnen 

doen, moet echter wel realiseerbaar zijn op een school. Keuzevrijheid docent: altijd 

goed als je kunt kiezen. 

Begeleiding docent/TOA: Goede TOA. 

Verslaglegging/beoordeling: Verwerken waarnemingen bij HAVO meer houvast nodig 

(bijv. tabel). Wel beoordeling nodig. Evt. bij VWO meer letten op conclusies en 

uitkomsten en bij HAVO meer letten op de uitvoering. 

 

Eenduidigheid in de instructie: bij HAVO eenduidiger in de instructie dan VWO. Als het 

om vaardigheden gaat is er geen verschil mogelijk. Vb. schudden van reageerbuis. 

Differentiëren in je voorschrift op punten daar waar het kan.  

 

Goede TOA:  die boven de proef staat, die ervaring heeft wat leerlingen kunnen gaan 

doen. Die weet wat je kan verwachten. Goede praktische vaardigheden en 

theoretische kennis. Kan LL aanspreken, motiveren. 

 

12 Wat zijn de drie (of meer) belangrijkste tips die u docenten wilt meegeven die willen 
differentiëren tussen HAVO en VWO? 
 

- Ga met je collega’s praten die HAVO èn VWO draaien. 
- Experimenten hebben/krijgen die al gedifferentieerd zijn, via TOA of via de 

methode. 
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- Kijk goed naar de LL zelf, hoe ze de practica ervaren. 
 
Bent u van mening dat deze tips ook toepasbaar zijn op het door ons onderzochte 
practicum? Wilt u dit toelichten. NVT 
 

13 Stel dat u de leermethode opnieuw zou kunnen schrijven. Wat zou u dan anders doen 

en waarom?  

 

De nw. editie 2011 is nog erg vers allemaal. In de praktijk nog niet uitgeprobeerd. Dus 

nu zou ik het niet anders doen, dit is nu goed op dit moment. Nog geen reacties vanuit 

de gebruikers. 

 

14 Heeft u nog aanvullende opmerkingen over onderwerpen die in dit interview niet aan 

de orde zijn gekomen? 

 
Volledig. Veel diepgang in interview. Goede vragen en goed uitgesplitst.  
 

15 Heeft u nog vragen aan ons? Nvt. 
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vervolg bijlage 7: Uitwerking interviews auteurs lesmethoden 

 

Naam auteur: 

Datum interview: 

Auteur van: 

 

Leeftijd: 

Onderwijservaring: 

Bevoegdheid: 

Docent in vak(ken): 

Toestemming voor opname gesprek 

................................. 

9 november 2010 

NOVA Nieuwe Scheikunde 3 HAVO/Vwo en 

NOVA Nieuwe Scheikunde 3 VWO/Gymnasium 

56 jaar 

33 jaar 

1
e 
 graad SK/2

e
 graad NT/ANW 

SK  

Ja 

 Algemene informatie over de leermethode NOVA door de auteur: 
 
NOVA 3 HAVO/VWO is nog niet zo lang in de markt. Er is nog geen 
bovenbouwmethode. Dit jaar is een aparte versie 3 VWO/Gymnasium uitgebracht. 
Geen onderscheid gemaakt in practica in beide boeken. Scheikunde is een 
startersvak in de 3

e 
 klas en het gaat om het aanleren van vaardigheden. Dat is voor 

beide niveaus hetzelfde. 
Het 3 HAVO/VWO boek is voor beide niveaus bedoeld, behandeld het minimale. Bij 3 
VWO/Gymnasium zit wat meer theoretische diepgang. Dit boek heeft extra 
onderwerpen, zoals molecuulbouw, isomerie en een extra hoofdstuk atoombouw, 
radioactiviteit en periodiek systeem. Qua practica is er weinig onderscheid gemaakt. 
Pas tegen het einde van het 3 VWO/Gymnasium zitten er verschillen in practica 
vanwege extra onderwerpen. 
 

1 A: Wat zijn volgens u de doelen van practicum in het scheikunde-onderwijs? 

1. Aanleren practicumvaardigheden 
2. Ondersteunen van de theorie. 

Vb. omgaan met glaswerk; hoe pak je een proef aan; opbouw en doel van een proef. 
 

B: Wat is volgens u in de leermethode NOVA Nieuwe Scheikunde het doel van het 

practicum  “Hoofdstuk 1, Proef 2 Steenzout zuiveren?” 

1. Aanleren van extraheren (proces) en filtreren/indampen (vaardigheden) 
2. Theorie van extraheren 

 

C. Zit er vlgs. u verschil in de doelen van dit practicum tussen HAVO en VWO? Zo ja, 

waaruit bestaat dit verschil? 

Nee, je begint bij een nulpunt. In het begin moet je de vaardigheden en theorie van 

extraheren goed aanleren, dit is voor HAVO als VWO hetzelfde.  

 

D. Als dit verschil in doelen er niet in zit, maar dit wel de bedoeling was, hoe zou dit 

practicum dan omgebouwd kunnen worden? 

 

Impliciet is dit een bewuste keuze om geen verschil te maken. Evt. kun je voor VWO 

dit practicum wat opener maken door LL zelf een plan van aanpak te laten schrijven 

en te laten controleren door docent/TOA en dan pas uitvoeren. Bijv. hoe zou je zout 

en zand van elkaar kunnen scheiden? Dit zou je pas later in het jaar kunnen doen als 

de vaardigheden al bekend zijn. Het zou wat opener kunnen. 

2 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er  verschillende 

typen practica zijn? 

- Vaardigheid zit er altijd bij (vaardighedenpracticum als subdoel). 
- Ondersteunen van de theorie/aanleren van nieuwe begrippen 

(begripspracticum). 
- Open opdrachten (onderzoekpracticum). 
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G. Zo ja: kunt u deze kort beschrijven? 
 
Het maakt essentieel verschil uit of je van te voren de LL vertelt over extraheren en 
dan de proef uitvoert of dat je eerst de proef laat uitvoeren zonder theorie vooraf en 
vervolgens vraagt: Waar heb je nu gebruik van gemaakt? Van welk verschil in 
stofeigenschappen heb je nu gebruik gemaakt? Dat noem je nu extraheren, dan draai 
je het om. 
 

H. Zo nee: kunt u dit toelichten? NVT 
 

I. Hoe classificeert u het door ons gekozen practicum? 
 

Begripspracticum m.b.t. extraheren. 

Impliciet horen daar ook de vaardigheden van extraheren bij. 

 

3 Een van de aspecten die wij onderzoeken is de theoretische diepgang van practica.  

A: Kunt u in uw eigen woorden beschrijven wat u verstaat onder theoretische 

diepgang m.b.t. practica? 

 

Theoretische diepgang: Hoe ver je in de lagen van de theorie van de scheikunde 

doordringt. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Bijv. proef extraheren -> verschil in oplosbaarheid. 

HAVO: proef met oplosbaarheid in water (zout/zand) 

VWO: Andere stoffen gebruiken voor de proef die niet in water oplossen. Vraag aan 

LL: Hoe zou dit anders kunnen? Welk oplosmiddel kun je dan gebruiken? Ander 

mengsel van vaste stoffen, hoe zou je dat dan aanpakken? Extra diepgang in de 

theorie aanbrengen daardoor. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in theoretische diepgang in het door ons onderzochte  

practicum tussen HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit?  

Zo nee, waarom niet? 

 

Nee, sec als proef zit er geen verschil in de methode tussen HAVO/VWO/Gymnasium. 

Als docent ben je vrij om los van de methode diepgang aan te brengen. Dus dit is 

afhankelijk van de docent. 

Bij VWO m.b.t. filtreren: wat is een filter, verschillende soorten filters, grootte van de 

poriën van het filter, deeltjesgrootte. 

Bij HAVO vertel je: dit is een filter.  

 

4 Een ander aspect dat wij onderzoeken is de openheid van een practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder openheid van een practicum verstaat? 

 

Zo min mogelijk voorschrijven welke stappen er precies nodig zijn. 

Alleen onderzoeksvraag stellen en LL zelf werkplan laten maken. 

Gesloten: er staat precies beschreven wat ze moeten doen, wat ze moeten noteren en 

op welke vragen ze antwoord moeten geven. De meeste practica bij deze methode 

zijn gesloten. 
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B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Aan het eind van elk hoofdstuk staan in het opdrachtenboek bij de methode open 

opdrachten (open onderzoekjes), waarbij alleen een korte inleiding, doel en 

onderzoeksvraag beschreven staat, de rest moeten ze allemaal zelf invullen.  

Dit geldt voor HAVO/VWO als VWO/Gymnasium. (Vb. pag. 20 opdrachtenboek) 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in openheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit?  

Zo nee, waarom niet? + vraag D 

 

Nee, geen verschil. De methode is geschreven voor 3 HAVO en 3 VWO, vandaar 

geen onderscheid. 

 

D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in openheid wel tot uiting? 

 

Nee, practica zijn hetzelfde gehouden. Wel openheid in de onderzoekjes aan eind van 

elk hoofdstuk. 

 

5 We hebben ook gekeken naar keuzevrijheid voor leerlingen/docenten bij practicum.  

A: Kunt u beschrijven wat u onder keuzevrijheid van een practicum verstaat? 

 

Docent: Doe ik de practica wel of niet. Keuze wel/niet van de Plus-opdrachten in het 

handboek. 

LL: Keuze uit welke open opdrachten aan het eind van het hoofdstuk. Of de Plus-

opdrachten wel/niet. 

 

B: Hoe komt dit in de leermethode tot uitdrukking en kunt u hier een voorbeeld van 

geven? 

 

Lastig, geldt ook voor de bovenbouw. Keuzevrijheid komt door initiatief van de docent. 

Bepalend voor de keuzevrijheid LL is de veiligheid, die staat voorop. 

 

C: Zit er vlgs. u verschil in keuzevrijheid in het door ons onderzochte practicum tussen 

HAVO en VWO?  

Zo ja, waar bestaat dit verschil uit? Zo nee, waarom niet? 

 

Keuzevrijheid docent: ipv zout/zand kan ook een ander soort mengsel gebruikt 

worden. Of zelf een nieuwe proefbeschrijving schrijven. 

Keuzevrijheid LL: marginaal; ipv reageerbuis een bekerglas gebruiken bij het filtreren. 

Verder weinig keuzevrijheid voor de leerling. 

 

D: In welk practicum komt, volgens u, dit verschil in keuzevrijheid wel tot uiting? 

 

Bijv. bij proef 4 Kloppend maken van reactievergelijkingen (Hoofdstuk 3). LL bouwen 

met atoommodellendoos een reactievergelijking na. LL kunnen (op initiatief van de 

docent) zelf een reactie kiezen en nabouwen. Dan wel keuzevrijheid voor LL. 

Bij practica staat altijd de veiligheid voorop en dat beperkt ook de keuzevrijheid voor 

leerlingen. 
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6 Bent u van mening dat de practica in HAVO-3 en VWO-3 op een andere manier 

begeleid dienen te worden door docent en TOA? Zo ja/nee, waarom en hoe? 

 

Nee, veiligheid staat voorop met een grote groep leerlingen. Maakt niet uit of dit een 

HAVO-3 of VWO-3 klas is. In het algemeen zal een HAVO-klas strakker gecontroleerd 

moeten worden dan een VWO-klas. VWO-LL zijn beter aanspreekbaar op hun 

verantwoordelijkheid en minder geneigd om dingen te doen die niet moeten. Heeft te 

maken met het type leerling. 

De groepsgrootte is ook van belang. Als je een groep “onrustige” VWO leerlingen hebt 

kun je minder open opdrachten geven, terwijl dit met een “rustige” HAVO klas beter 

kan.  

Bij HAVO strakker aan het handje houden en bij VWO eerder open opdrachten doen, 

waarbij ze van te voren werkplan moeten maken en laten controleren. Dit vergt wel 

meer tijd om dat je met elk groepje van te voren het werkplan moet bespreken. 

De begeleiding is afhankelijk van wat je precies doet, van de omstandigheden, 

groepsgrootte en van de type LL in de groep. Begeleiding ook afhankelijk van 

beschikbaarheid TOA. Veel factoren die een rol spelen bij de keuze van wat je gaat 

doen in een groep en de mate van begeleiding. 

 

7 Bent u van mening dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van context in het door 
ons onderzochte practicum?  
 
Ja, de context van deze proef is winning van zouten uit de aardbodem. In de klas 
doen we het in het klein maar in werkelijkheid wordt het ook in het groot gedaan. Je 
laat bijv. een filmpje hierover zien van de werkelijkheid in het groot. 
 

Sluit dit aan bij de belevingswereld van de LL? 
 
Nee, de belevingswereld van LL is iets heel anders. Meer MP3-spelers en wat ga ik 
straks doen? Internetten. 
 
Zijn er naar uw mening hierin verschillen zijn tussen de HAVO-VWO versie? 
 
Nee. Alleen qua diepgang zou je bij VWO verschil kunnen aanbrengen. Context 
hetzelfde. Voorbeeld diepgang: 
VWO: kunststoffen, chloor. 
HAVO: bijv. zout in het eten of zout bij een eitje. 
 

8 Volgend onderwerp gaat over practicumverwerking. 
Is volgens u verslaglegging/toetsing/beoordeling nodig bij practicum in HAVO-3 en in 
VWO-3? 
A: Zo ja, op welke wijze? 
 
Is afhankelijk van het soort practicum. Je kunt niet elk practicum gaan beoordelen, dat 
is veel te veel werk. Mijn LL leveren regelmatig van een proef een verslag in. Of je laat 
een gedeelte van de klas een verslag schrijven. De beoordelingscriteria van verslag 
zijn vooraf bekend. Ze weten wat erin moet (titel, doel, hypothese, werkwijze, 
benodigdheden, waarneming, conclusie). LL krijgen van te voren de beoordelings-
criteria. Deze zijn hetzelfde voor HAVO als VWO. Een vereiste is als je LL een verslag 
laat maken dat je als docent dit ook met hun nabespreekt, anders heeft het geen 
enkel nut. Je moet de LL wijzen op hun fouten zodat het de volgende keer beter gaat. 
LL krijgen altijd cijfer voor verslag, dit telt mee voor het rapport (bijv. verslag 1x, toets 
3x). In de bovenbouw worden grotere proeven gedaan en een groter verslag dat 
zwaarder meetelt. 
 
B: Dient er verschil in verslaglegging/toetsing/beoordeling gemaakt te worden bij 
practicum tussen HAVO-3 en VWO-3 
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 Nee, geen verschil in beoordelingscriteria. Het enige verschil bij VWO zou kunnen 
zijn dat je meer diepgang verwacht dan het minimale bij de HAVO. Ze krijgen er ook 
een cijfer voor. Cijfer telt even zwaar mee als voor HAVO als VWO.  
 

9 Kunt u in uw eigen woorden beschrijven of u van mening bent dat er in uw 

leermethode een duidelijk onderscheid (differentiatie) bestaat tussen de practica van 

HAVO-3 en VWO-3?  

Indien nee: waarom niet? 

 

Nee, de methode is niet apart geschreven voor HAVO. Het VWO/Gymnasium boek 

bevat wel meer diepgang in de theorie, maar niet in de practica. 

 

Indien ja: (beantwoord vraag A t/m D): NVT 

A:  Waaruit bestaat deze differentiatie? 

B:  Wat is de doelstelling die u met deze differentiatie wilde bereiken? 

C:  In welk practicum komt deze differentiatie tot uiting? Of zou wel tot uiting moeten 

komen? 

D:  Bent u van mening dat deze differentiatie in de praktijk gerealiseerd wordt? Hoe 

weet u dat en kunt u dit toelichten? 

Indien niet, waarom niet? 

 

10 Wat zijn voor u de meest opvallende verschillen tussen HAVO-3 en VWO-3 
leerlingen in volgorde van belangrijkheid? 

 
VWO:  
1. Leergieriger, willen naadje van de kous weten, daardoor ook punt 2. 
2. Meer intrinsiek gemotiveerd 
3. Kunnen langer de aandacht vasthouden. 
4. Maken buiten de les om meer huiswerk. 
5. Keuze NT/NG 50-55% (gevolg van 1 t/m 4, bewuste keuze van LL) 

 
HAVO: 
1. Moet ik dit weten, komt dit in het proefwerk? 
2. Meer consumptief gedag. 
3. Sneller afgeleid 
4. Keuze NT/NG 25-30% (LL vinden dat ze er te veel voor moeten doen) 

 

11 Een van onze doelstellingen is het maken van een richtlijn voor docenten om beter te 

kunnen differentiëren in scheikundepractica tussen HAVO-3 en VWO-3. 

De volgende punten dienen vlgs. ons gedifferentieerd te worden: doel, theoretische 

diepgang, openheid, keuzevrijheid leerling/docent, begeleiding en verslaglegging.  

Op basis van deze punten, welke aspecten dienen volgens u in de richtlijn te worden 

opgenomen? 

 

Doel: geen verschil, je wilt hetzelfde bereiken bij HAVO als bij VWO. 

 

Theoretische diepgang: geen verschil in de proef; bij uitwerking VWO meer diepgang 

aanbrengen. Moet in de docentenhandleiding geschreven worden. 

 

Openheid: 

HAVO standaard aanpak (kookboekpractica);  

VWO docent wijzen op meer openheid geven aan practica, door dit opbouwend te 

leren. Bijv. in begin heel werkplan geven – half werkplan geven en zelf aanvullen- zelf 

werkplan laten maken. Dus opbouwen naar een open structuur in practica. 
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Keuzevrijheid leerling/docent:  

Keuzevrijheid LL: beperkt, aantal proeven waaruit ze kunnen kiezen. LL doen dan niet 

alle proeven zelf. Idee om naderhand aan medeleerlingen hun proef te demonstreren, 

bijv. bij aanleren vaardigheden verschillende soorten scheidingsmethoden kun je deze 

differentiatie wel aanbrengen. Kost wat meer tijd maar geeft wel een hoger rendement 

van je practica. 

keuzevrijheid docent: u kunt dit practicum ook als volgt aanbieden….. 

 

Begeleiding docent/TOA: geen verschil. Complex iets, geen algemene richtlijn, 

afhankelijk van de groep en soort proef. Meest ideale situatie docent + TOA aanwezig 

bij practica. 

 

Verslaglegging/beoordeling: geen verschil. Opzet standaard verslag is voor HAVO en 

VWO hetzelfde. Bij VWO kritischer zijn bij beoordeling, mag je meer van verwachten. 

Je zal eerder extra commentaar leveren bij VWO. 

 

12 Wat zijn de drie (of meer) belangrijkste tips die u docenten wilt meegeven die willen 
differentiëren tussen HAVO en VWO? 
 

1. Er voor zorgen dat je de openheid van het practicum goed onder controle 
hebt, weten wat je als docent wilt bereiken met dit practicum en daar geen 
concessies in doen. 

2. Strak organiseren. Vb. werkplan moet eerst goedgekeurd zijn door 
docent/TOA, voordat een LL start met de uitvoering. 

3. TOA moet ook alle ins en outs weten en ook het doel van de docent bij het 
practicum. Goede afspraken maken. 

 
Bent u van mening dat deze tips ook toepasbaar zijn op het door ons onderzochte 
practicum?  Ja. 

13 Stel dat u de leermethode opnieuw zou kunnen schrijven. Wat zou u dan anders doen 

en waarom?  

 

Goed nadenken over welke onderwerpen, welke context bij elk onderwerp m.b.t. 

Nieuwe Scheikunde. Voorbeeld nieuwe stoffen en materialen erbij en ook 

kunststoffen. In het nieuwe VWO/Gymnasiumboek, wat kunnen we al voordat ze 

straks naar de bovenbouw gaan, bijv. meer over kunststoffen, molecuulbouw en 

isomerie. In de 2
e
 druk (herziene versie VWO) zit ook paragraaf over explosies erbij. 

Probleem is dat je moet beginnen met de basis te vertellen omdat het een nieuw vak 

is, dus soorten stoffen, mengsels, chemische reactie. 

In de nieuwe leermethode dienen de verschillen in Nieuwe Scheikunde tussen HAVO 

en VWO duidelijker naar voren te komen. De concepten zijn bij Nieuwe Scheikunde 

anders voor HAVO dan voor VWO (geen theezakjesmodel meer), grotere verschillen. 

HAVO: meer gericht op materialen (net zoals in het HBO) 

VWO: meer gericht op diepgang qua theorie, andere concepten.  

Klas 3 wordt steeds meer een start van de bovenbouw. 

De Nieuwe Scheikunde is nog volop in ontwikkeling. 

14 Heeft u nog aanvullende opmerkingen over onderwerpen die in dit interview niet aan 

de orde zijn gekomen? 

 
Nee, alles is uitvoerig aan bod gekomen. 

15 Heeft u nog vragen aan ons? 

 

Wil meer weten over onze achtergrond. 
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Bijlage 8:  Enquête Differentiatie in het Scheikundepracticum  

Enquête ten behoeve van ons afstudeeronderzoek met als titel "Differentiatie in het 
Scheikundepracticum,  VWO-3 versus HAVO-3". 

Beste lezer, 
 
Wij hebben uw E-mail adres verkregen uit ons persoonlijk archief of via de deelnemerslijst van de 
Woudschoten Chemie conferentie 2010, waarbij u toestemming heeft gegeven dat uw E-mail adres 
voor de deelnemers openbaar is. 
 
Deze enquête is bedoeld voor lesgevers in het voortgezet onderwijs. 
 
Momenteel zijn wij, Guido van der Heijden en Joyce Derks, bezig met het afstudeeronderzoek ten 
behoeve van onze masteropleiding tot docent Scheikunde (eerste graad). Deze opleiding volgen wij 
op de Eindhoven School of Education (TUE).  In het kader van dit afstudeeronderzoek doen wij 
onderzoek naar differentiatie en mogelijkheden tot differentiatie in het scheikundepracticum, meer 
specifiek het scheikundepracticum VWO-3 in vergelijking tot HAVO-3. Ten behoeve van dit onderzoek 
willen wij u middels deze enquête enkele vragen stellen. 
 
Het invullen van de enquête kost u maximaal 10 minuten. 

 
Voor het beantwoorden van enkele vragen is het voor de gebruikers van Pulsar-Chemie, Chemie 
Overal en NOVA Nieuwe Scheikunde handig om de boeken voor HAVO-3 en VWO-3 bij de hand te 
hebben. 
 
Klik onderaan op 'volgende' om de enquête te starten. 
 
Vragen welke met een * zijn gemarkeerd zijn verplicht. 
 
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Guido van der Heijden & Joyce Derks-Lutterman. 
 

Er zijn 24 vragen in deze vragenlijst 
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Algemene informatie: 

1.1 Wat is uw naam?    :  

1.2 Op welke school geeft u les?  :  

1.3 Wat is uw leeftijd (in jaren)?*  :  

1.4 Wat is uw geslacht? *   :   

O Vrouwelijk  

O Mannelijk  

1.5 Hoeveel jaren leservaring heeft u? *    

O minder dan 1 jaar,   

O tussen 1 en 5 jaar,  

O meer dan 5 jaar 

1.6 Wat is uw lesbevoegdheid? *     

O 1e graad   

O 2e graad 

O anders, a.u.b. toelichten 

1.7 In welke klassen geeft u les in het schooljaar 2010 - 2011? * 

O HAVO-3  

O HAVO-4  

O HAVO-5  

O VWO-3  

O VWO-4  

O VWO-5  

O VWO-6  

1.8 Welke lesmethode gebruikt u tijdens de scheikundeles voor HAVO-3 en VWO-3? * 

O Pulsar-Chemie 

O Chemie Overal 

O NOVA 

O Curie 

O Anders (a.u.b. toelichten) 

1.9 Wordt deze methode ook gebruikt in de bovenbouw klassen? * 

O Ja  

O Nee (nu volgt vraag 1.9b) 

1.9b  Welke methode wordt in de bovenbouw gebruikt? * 

O Pulsar-Chemie 

O Chemie Overal 

O Curie 

O Anders (a.u.b. toelichten) 

In de volgende vraag wordt een 5-puntsschaal gehanteerd met als legenda: 

 1: helemaal niet belangrijk 

 2: niet belangrijk 

 3: neutraal 

 4: belangrijk 

 5: heel belangrijk 

 

1.10 Hoe belangrijk vindt u het scheikundepracticum voor het vak scheikunde in (a.u.b. invullen voor alle 

klassen)? * 

 1 2 3 4 5 

HAVO-3 en VWO-3 O O O O O 

HAVO-4 en VWO-4 O O O O O 

HAVO-5 en VWO-5 O O O O O 

VWO-6 O O O O O 
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Practicum algemeen 

In de volgende vragen wordt onderzocht hoe belangrijk u een aantal onderwerpen vindt m.b.t. het 
scheikundepracticum meer specifiek het scheikunde practicum in HAVO-3 en VWO-3. 
 
In deze vragen wordt een 5-puntsschaal gehanteerd met als legenda 
 
1: helemaal niet belangrijk 
2: niet belangrijk 
3: neutraal 
4: belangrijk 
5: heel belangrijk  
 

2.1 Hoe belangrijk vindt u de volgende doelstellingen bij het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3? * 

 1 2 3 4 5 

Leerlingen motiveren. O O O O O 

Practicum vaardigheden, oefenen van handelingen. O O O O O 

Oefenen met apparatuur (apparatuur practicum). O O O O O 

Ontwikkelen van vaardigheden zoals het verwerken van resultaten. O O O O O 

Het verwerven van scheikundige kennis (cognitieve vaardigheden, 
onderzoekspracticum) O O O O O 

Ondersteunen van de theorie (begripspracticum) O O O O O 

Koppeling van de theorie met context. O O O O O 

Het toetsen van theoretische kennis middels verslaglegging. O O O O O 

Het toetsen van theoretische kennis middels het beantwoorden van 
vragen. O O O O O 

 

2.2 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande onderwerpen bij het scheikundepracticum in HAVO-3 en 

VWO-3? * 

 1 2 3 4 5 

Het gebruik van context. O O O O O 

De theoretische diepgang. O O O O O 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de invulling van het practicum. O O O O O 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de invulling van het practicum. O O O O O 
 

2.3 In hoeverre vindt u het belangrijk om verschil te maken tussen de scheikundepractica van HAVO-3 en 

VWO-3 met betrekking tot: * 

 1 2 3 4 5 

Theoretische diepgang O O O O O 

Verslaglegging. O O O O O 

Beoordelingscriteria. O O O O O 

Begeleiding door docent/TOA O O O O O 

Het gebruik van context. O O O O O 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de invulling van het practicum. O O O O O 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de invulling van het practicum. O O O O O 

Openheid van het practicum. O O O O O 
 

2.4 Bent u van mening dat de door u gebruikte lesmethode voldoende differentieert tussen HAVO-3 en 

VWO-3?* 

O  Ja  

O  Nee  
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2.5 Bent u van mening dat * 

 Ja  Weet niet Nee 

Differentiatie in practica tussen HAVO-3 en VWO-3 wenselijk is O O O 

Differentiatie in practica tussen HAVO-4 en VWO-4 wenselijk is O O O 

Differentiatie in practica tussen HAVO-5 en VWO-5 wenselijk is O O O 

Een richtlijn voor differentiatie in practica wenselijk is O O O 

 
2.6 Welke van de onderstaande criteria zou u graag terugzien in een richtlijn voor differentiatie in practica 

tussen HAVO-3 en VWO-3? U kunt meerdere criteria kiezen.  
 Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als het antwoord op vraag 2.5 Ja of Weet niet 

is. 
O  Het gebruik van context.  
O  De theoretische diepgang.  
O  Beoordelingscriteria.  
O  Begeleiding door docent/TOA  
O  Verslaglegging  
O  Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de invulling van het practicum.  
O  Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de invulling van het practicum.  
O  Anders:  

 
2.7 Heeft u er behoefte aan dat de lesmethode meer openheid biedt voor onderzoekjes?  

O  Ja  

O  Nee  

2.8 Heeft u nog aanvullende suggesties m.b.t. deze richtlijn en/of andere aanvullende suggesties met 
betrekking tot dit onderzoek?   
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Practicum behorend bij de concepten zuivere stoffen en mengsels HAV0-3 en VWO-3. 

De vragen bij dit onderdeel worden alleen getoond als u één van onderstaande methoden heeft 
ingevuld: 
  Pulsar-Chemie 
  Chemie Overal 
  NOVA Nieuwe Scheikunde  
 
Dit onderdeel bevat specifieke stellingen m.b.t. de onderstaande practica uit de leermethoden voor 
HAVO-3 en VWO-3. 
 
Pulsar-Chemie 2e editie:  Hoofdstuk 1, Activiteit 1B   Frisdrank niet zo fris 
Chemie Overal:   Hoofdstuk 1, Experiment 1.6   Stolpunt of Smelttraject 
NOVA Nieuwe Scheikunde:  Hoofdstuk 1, Proef 2    Steenzout zuiveren 
 
Over de volgende stellingen kunt u uw mening geven met betrekking tot de door u gebruikte 
leermethode, gekoppeld aan het onderzochte practicum. Er wordt hier een 5-puntsschaal gehanteerd 
met als legenda: 
 
1: helemaal mee oneens 
2: mee oneens 
3: niet eens/niet oneens 
4: mee eens 
5: helemaal mee eens 
 

3.1 Ik gebruik dit practicum in:  
 Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als het antwoord op vraag 1.8 'Pulsar-Chemie' 

of 'Chemie Overal' of 'NOVA' is. 
O  HAVO-3  
O  VWO-3  

O  Ik geef geen les in HAVO-3 of VWO-3  

3.2 Beantwoord onderstaande stellingen voor het practicum ten behoeve van HAVO-3. Opmerking: deze 
vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 is aangevinkt. 

 1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk omschreven doel. O O O O O 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. O O O O O 

Dit is een begripspracticum. O O O O O 

Dit is een vaardighedenpracticum. O O O O O 

Dit is een onderzoekspracticum. O O O O O 

Dit practicum maakt gebruik van context. O O O O O 

Voor de leerlingen is het resultaat van het practicum onbekend. O O O O O 

De docent bepaalt het verloop van het practicum. O O O O O 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. O O O O O 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. O O O O O 
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3.3 Beantwoord onderstaande stellingen voor het practicum ten behoeve van VWO-3. Opmerking: deze 
vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 VWO-3 is aangevinkt. 

 1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk omschreven doel. O O O O O 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. O O O O O 

Dit is een begripspracticum. O O O O O 

Dit is een vaardighedenpracticum. O O O O O 

Dit is een onderzoekspracticum. O O O O O 

Dit practicum maakt gebruik van context. O O O O O 

Voor de leerlingen is het resultaat van het practicum onbekend. O O O O O 

De docent bepaalt het verloop van het practicum. O O O O O 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. O O O O O 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. O O O O O 
 

3.4 Er is in de door mij gebruikte methode een duidelijk verschil tussen HAVO-3 en VWO-3 
scheikundepractica?  

 Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 of VWO-3 is 
aangevinkt. 

O  Ja  

O  Nee  

 
3.5 Ik heb behoefte aan een richtlijn die mij ondersteunt bij het differentiëren tussen de practica van 

HAVO-3 en VWO-3? * 
 Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 of VWO-3 is 

aangevinkt. 

O  Ja  

O  Nee  

 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet  

 

Guido van der Heijden & Joyce Derks-Lutterman. 
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Bijlage 9: Uitwerking Enquête Differentiatie in het Scheikundepracticum 

 

Verspreiding en respons: 

De docentenenquête is via de mail verstuurd naar ca. 290 personen. Hierbij is gebruik gemaakt van 

het docentennetwerk van de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Scheikundige Technologie, 

en de persoonlijke contacten van de auteurs en van begeleider M. Scheffers. Tevens is er gebruik 

gemaakt van de publiekelijk bekende E-mail adressen van de Woudschoten Chemie Conferentie 

2010. 

 

Op woensdag 23 november 2010 is de link van de enquête verstuurd naar in totaal 239 mailadressen. 

Een dag later waren er 43 responsies volledig ingevuld en 11 onvolledig ingevuld. 

Op dinsdag 28 december 2010 is de enquête gesloten. In totaal waren er via de internetsite 79 

reacties, waarvan 65 de enquête volledig hadden ingevuld en 14 onvolledig. Tevens zijn er via de mail 

nog 18 reacties binnen gekomen dat zij niet tot de doelgroep behoorden. 

 

Enkele factoren die de respons nadelig hebben kunnen beïnvloeden zijn de volgende foutmeldingen: 

 

Op vrijdag 26 november 2010 werd bij het inloggen de volgende melding vertoond. 

Bandwidth Limit Exceeded 

The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her 

bandwidth limit. Please try again later.  

 
Apache mod_fcgid/2.3.5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server 

at www.enqueteteam.com Port 80 

 

M.a.w. de site was niet bereikbaar. De enquête kon kort na de verspreiding niet worden ingevuld. Dit 

probleem was op maandag 29 november 2010 opgelost door de site eigenaren. 

 

Op 1 december 2010 werd de melding ontvangen dat de enquête niet verder ging als er op 

“doorgaan” werd geklikt. Bij het testen van de site na de melding is hiervoor geen reden gevonden. 

 

Voor de uitwerking van de enquête beperken we ons tot de deelnemers die de enquête volledig 

hebben ingevuld, de zogenaamde effectieve respons.  

De effectieve respons van de enquête is 65 deelnemers, dit betreft 22.4%. 

Enquêtes m.b.t. het functioneren van een afdeling binnen Philips Lighting hebben normaal gesproken 

een respons van ca. 30%. Hierbij wordt dan de enquête zeer specifiek verspreidt. (Bron: A. van der 

Heijden, auteur, en J. Verplanke, Afdelingsleider Centraal Analytisch Laboratorium Licht). 

Dit in ogenschouw nemende, aanvullend met de wetenschap dat de enquête maar ten dele gericht 

verspreid is en de problemen met de site welke werd gebruikt om de enquête af te nemen, zijn de 

auteurs tevreden over de respons. 

.
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Algemene informatie: 

 

1.1 Wat is uw naam?  

 

De enquête is in totaal door 65 personen ingevuld. Hiervan hebben 23 personen dit anoniem gedaan. 

 

1.2 Op welke school geeft u les? 

 

In totaal hebben 45 personen de naam van de school ingevuld. Deze groep respondenten zijn 

afkomstig van 38 verschillende scholen. 

 

1.3 Wat is uw leeftijd (in jaren)?    

 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 44,3 jaar. De jongste respondent was 24 jaar, de 

oudste respondent was 62 jaar. De leeftijdsverdeling van de respondenten is als volgt: 

 

Leeftijd Aantal respondenten 

< 30 5 

30 < leeftijd < 40 21 

30 < leeftijd < 40 16 

30 < leeftijd < 40 17 

> 60 6 

 

1.4 Wat is uw geslacht? 

 

Uit de resultaten blijkt dat het grootste gedeelte van de respondenten van het mannelijk geslacht is. 

Het valt buiten de scope van dit onderzoek om na te gaan of dit overeenkomt met de percentages 

mannelijke en vrouwelijke docenten binnen het scheikundeonderwijs op scholen voor voortgezet 

onderwijs. 

 

Geslacht Aantal respondenten Percentage 

Vrouw 24 36.92% 

Man  41 63.08% 

 

1.5 Hoeveel jaren leservaring heeft u? :   

 

De resultaten geven weer dat het grootse gedeelte van de respondenten ervaren is (meer dan 5 jaar 

leservaring). Mogelijk is dit gerelateerd aan de verspreiding via de Woudschoten mailing lijst. 

 

Leservaring Aantal respondenten Percentage 

minder dan 1 jaar 5 7.69% 

minder dan 5 jaar 8 12.31% 

meer dan 5 jaar 52 80.00% 

 

1.6 Wat is uw lesbevoegdheid?  

 

Het merendeel van de respondenten heeft een 1e graad lesbevoegdheid in de Scheikunde. 

Wederom mogelijk gerelateerd aan de verspreiding via de Woudschoten mailing lijst. 

Lesbevoegdheid Aantal respondenten Percentage 

1e graad  53 81.54% 

2e graad  6 9.23% 

Anders 6 9.23% 
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De respondenten welke “Anders” hebben ingevuld bleken allen bezig te zijn met een opleiding tot 1e 

of 2e graad docent scheikunde. 

 

1.7 In welke klassen geeft u les in het schooljaar 2010 - 2011?  

 

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten lesgeven in alle klassen binnen het voortgezet onderwijs.  

 

Klas HAVO-3 HAVO-4 HAVO-5 VWO-3 VWO-4 VWO-5 VWO-6 

Aantal 32 34 34 42 50 45 40 

Percentage 49.32 % 52.31 % 52.31 % 64.62 % 76.92 % 69.23 % 61.54 % 
 

Er blijken meer lesgevers in het VWO actief te zijn. Opvallend is dat de percentages in de HAVO 

klassen ongeveer gelijk zijn. 

De primaire doelgroep van de auteurs zijn mensen die zowel in HAVO-3 als in VWO-3 les geven. In 

HAVO-3 zijn dit 32 respondenten. In VWO-3 zijn dit 42 respondenten.  

Uit de ruwe data blijkt dat er een groep van 23 respondenten zowel in HAVO-3 als VWO-3 les 

geeft. Deze docenten zijn onze primaire doelgroep. 

 

1.8 Welke lesmethode gebruikt u tijdens de scheikundeles voor HAVO-3 en VWO-3? 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat.  

 

Lesmethode Aantal respondenten Percentage 

Pulsar-Chemie 16 24.62% 

Chemie Overal  21 32.31% 

NOVA 5 7.69% 

Curie  0 0.00% 

Anders 23 35.38% 

 

Circa 36% van de respondenten geeft aan een andere methode te gebruiken dan de door ons 

onderzochte methoden Pulsar-Chemie, Chemie Overal en NOVA. 

Genoemde lesmethoden zijn: 

 Blauwe leerlijn nieuwe Scheikunde  

 Chemie (van voor Pulsar)  2 * 

 Chemie in producten   3* 

 eigen methode    2 * 

 it's all chemistry   1 * 

 modules NS    6 * 

 modules NS + eigen materiaal  1 * 

 nu voor straks    4 * 

 theorie uit Experimenten  1 * 

 n.v.t.     2 * 

 

Meer relevant voor dit onderzoek zijn onderstaande gegevens die uit een combinatie van de data van 

vraag 1.7 en 1.8 kunnen worden gehaald. 

 

 Lesgever aan 

Lesmethode HAVO-3 VWO-3 Beide 

Pulsar-Chemie 11 8 8 

Chemie Overal  10 8 8 

NOVA 4 4 3 
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1.9 Wordt deze methode ook gebruikt in de bovenbouw klassen?   

 

In de tabel zijn de resultaten samengevat. De auteurs vinden het opvallend dat ca. 50% van de 

respondenten aangeeft in de bovenbouw een andere lesmethode te gebruiken. 

 

Zelfde lesmethode in 
bovenbouw 

Aantal respondenten Percentage 

Ja (Y) 33 50.77% 

Nee (N) 32 49.23% 

 

Alhoewel de gegevens beschikbaar zijn in de data valt het buiten de scope van dit onderzoek om dit 

verder uit te werken. Aan de respondenten welke aangaven in de bovenbouw een andere methode te 

gebruiken is de volgende vraag gesteld. 

 

1.9b  Welke methode wordt in de bovenbouw gebruikt? 

 

Een groot gedeelte van de respondenten welke in de bovenbouw een andere lesmethode hanteert 

dan in de onderbouw blijkt Curie te gaan gebruiken. 

 

Lesmethode in bovenbouw Aantal respondenten Percentage 

Pulsar-Chemie  6 18.75% 

Chemie Overal  9 28.12% 

Curie  14 43.75% 

Anders 3 9.38% 

 

Bij de respondenten die “Anders” geantwoord hebben maken in de bovenbouw gebruik van de 

volgende methoden: 

Chemie  

HAVO BB Curie, VWO BB Pulsar-Chemie  

HAVO: Pulsar-Chemie; VWO: Curie 

 

1.10 Hoe belangrijk vindt u het scheikundepracticum voor het vak scheikunde in (a.u.b. invullen voor alle 

klassen)?  

 

In deze vraag is een 5-puntsschaal gehanteerd met als legenda: 

1: helemaal niet belangrijk 

2: niet belangrijk 

3: neutraal 

4: belangrijk 

5: heel belangrijk 

 

De resultaten in aantallen en percentages zijn hieronder weergegeven. 

 

Telling helemaal niet 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

neutraal belangrijk heel 
belangrijk 

HAVO-3 en VWO-3 0 0 1 18 46 

HAVO-4 en VWO-4 0 0 1 30 34 

HAVO-5 en VWO-5 0 0 6 27 32 

VWO-6 0 2 8 27 28 
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Percentages helemaal niet 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

neutraal belangrijk heel 
belangrijk 

HAVO-3 en VWO-3 0.00% 0.00% 1.54% 27.69% 70.77% 

HAVO-4 en VWO-4 0.00% 0.00% 1.54% 46.15% 52.31% 

HAVO-5 en VWO-5 0.00% 0.00% 9.23% 41.54% 49.23% 

VWO-6 0.00% 3.08% 12.31% 41.54% 43.08% 

Het grootste gedeelte van de respondenten vindt practica belangrijk voor het vak scheikunde. Wel is 
er een afnemende trend zichtbaar naar de hogere klassen. Opvallend is de zeer hoge score in HAVO-
3 en VWO-3 waar slechts 1 persoon (1.54%) het belang van practica niet onderschrijft. 

Practicum algemeen 

In de volgende vragen wordt onderzocht hoe belangrijk u een aantal onderwerpen vindt m.b.t. het 
scheikundepracticum meer specifiek het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3. 
 
In deze vragen wordt een 5-puntsschaal gehanteerd met als legenda 
 
1: helemaal niet belangrijk 
2: niet belangrijk 
3: neutraal 
4: belangrijk 
5: heel belangrijk  
 
Voor de leesbaarheid is besloten om in de onderstaande tabellen de coderingen 1 t/m 5 te blijven 
gebruiken. Tevens is besloten om in een aantal gevallen alleen de procentuele score, gebaseerd op 
een totaal van 65 respondenten, weer te geven. Dit om makkelijker conclusies te kunnen trekken. 

 
2.1 Hoe belangrijk vindt u de volgende doelstellingen bij het scheikundepracticum in HAVO-3 en VWO-3?  

 
Doelstelling 1 2 3 4 5 

Leerlingen motiveren. 0.00% 0.00% 1.54% 44.62% 53.85% 

Practicum vaardigheden, oefenen van 
handelingen. 0.00% 1.54% 7.69% 43.08% 47.69% 

Oefenen met apparatuur (apparatuur 
practicum). 0.00% 9.23% 27.69% 43.08% 20.00% 

Ontwikkelen van vaardigheden zoals het 
verwerken van resultaten. 0.00% 0.00% 10.77% 47.69% 41.54% 

Het verwerven van scheikundige kennis 
(cognitieve vaardigheden, 
onderzoekspracticum) 1.54% 0.00% 16.92% 55.38% 26.15% 

Ondersteunen van de theorie 
(begripspracticum) 0.00% 0.00% 9.23% 49.23% 41.54% 

Koppeling van de theorie met context. 0.00% 4.62% 9.23% 49.23% 36.92% 

Het toetsen van theoretische kennis 
middels verslaglegging. 1.54% 16.92% 46.15% 26.15% 9.23% 

Het toetsen van theoretische kennis 
middels het beantwoorden van vragen. 0.00% 7.69% 35.38% 43.08% 13.85% 

 
Het is duidelijk dat de doelstellingen van het practicum zoals beschreven in de literatuur door de 

meeste docenten worden ondersteund. Een positieve uitschieter is het motiveren van leerlingen. 

Toetsen van theoretische kennis middels verslaglegging of vragen wordt door ca. de helft van de 

respondenten als minder relevant gezien. 
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2.2 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande onderwerpen bij het scheikundepracticum in HAVO-3 en 

VWO-3?  

 

Onderwerp 1 2 3 4 5 

Het gebruik van context. 1.54% 6.15% 27.69% 41.54% 23.08% 

De theoretische diepgang. 0.00% 6.15% 43.08% 41.54% 9.23% 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum. 3.08% 4.62% 13.85% 52.31% 26.15% 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de 
invulling van het practicum. 4.62% 33.85% 33.85% 23.08% 4.62% 

 

De context-concept benadering lijkt bij de meeste respondenten aan te slaan. De theoretische 

diepgang wordt door ca 50% als belangrijk ervaren maar niet zo belangrijk als de keuzevrijheid voor 

docenten. Slechts ca. 27% van de respondenten vindt keuzevrijheid voor de leerling van belang. 

 

2.3 In hoeverre vindt u het belangrijk om verschil te maken tussen de scheikundepractica van HAVO-3 en 

VWO-3 met betrekking tot: 

 

Onderwerp  1 2 3 4 5 

Theoretische diepgang. 1.54% 6.15% 23.08% 50.77% 18.46% 

Verslaglegging. 10.77% 18.46% 36.92% 30.77% 3.08% 

Beoordelingscriteria. 4.62% 12.31% 32.31% 40.00% 10.77% 

Begeleiding door docent/TOA 12.31% 24.62% 36.92% 21.54% 4.62% 

Het gebruik van context. 12.31% 26.15% 36.92% 20.00% 4.62% 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum. 16.92% 20.00% 26.15% 32.31% 4.62% 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de 
invulling van het practicum. 13.85% 27.69% 33.85% 21.54% 3.08% 

Openheid van het practicum. 4.62% 15.38% 23.08% 47.69% 9.23% 

 

Met name op het theoretisch aspect, beoordelingscriteria, openheid en keuzevrijheid voor de docent 

wordt er belang aan gehecht om onderscheid te maken tussen HAVO-3 en VWO-3. Qua keuzevrijheid 

voor de leerling, het gebruik van context is en de begeleiding door docent/TOA is er geen duidelijke 

meerderheid die van mening is dat er onderscheidt gemaakt moet worden. 

 

2.4 Bent u van mening dat de door u gebruikte lesmethode voldoende differentieert tussen HAVO-3 en 

VWO-3?  

 

Lesmethode differentieert voldoende Aantal respondenten Percentage 

Ja (Y) 26 40.00% 

Nee (N) 39 60.00% 

 

Het feit dan 60% van de respondenten aangeeft dat er onvoldoende onderscheid in de lesmethode 

tussen HAVO-3 en VWO-3 wordt gemaakt geeft te denken. Het valt buiten de scope van dit onderzoek 

om na te gaan wat deze docenten dan doen om het onderscheid, zoals aangegeven in vraag 2.3 in 

hun klassen te bereiken. 
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2.5 Bent u van mening dat differentiatie in practica in de verschillende leerjaren tussen HAVO-3 en VWO-

3 wenselijk is en of een richtlijn voor differentiatie in practica wenselijk is? 

 

De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

 Ja Weet niet Nee 

Differentiatie in practica tussen HAVO-3 en VWO-3 wenselijk is 52.31% 12.31% 35.38% 

Differentiatie in practica tussen HAVO-4 en VWO-4 wenselijk is 76.92% 9.23% 13.85% 

Differentiatie in practica tussen HAVO-5 en VWO-5 wenselijk is 87.69% 12.31% 0.00% 

Een richtlijn voor differentiatie in practica wenselijk is 47.69% 27.69% 24.62% 

 

Er is per leerjaar een stijgende trend zichtbaar dat er in de hogere leerjaren meer gedifferentieerd 
dient te worden tussen de HAVO en VWO klassen. Voor ons onderzoek met betrekking tot HAVO-3 
en VWO-3 is er slechts een beperkt verschil. Wel lijken ca. 50% van de respondenten een richtlijn 
voor differentiatie op prijs te stellen.  
 

2.6 Welke van de onderstaande criteria zou u graag terugzien in een richtlijn voor differentiatie in practica 
tussen HAVO-3 en VWO-3?  

 U kunt meerdere criteria kiezen.  
 Opmerking: deze vraag kon alleen beantwoord worden als het antwoord op vraag 5 Ja of Weet Niet is. 

 
Criteria Aantal respondenten Percentage 

Het gebruik van context.  14 21.54% 

De theoretische diepgang.  37 56.92% 

Beoordelingscriteria.  26 40.00% 

Begeleiding door docent/TOA  15 23.08% 

Verslaglegging  22 33.85% 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum.  13 20.00% 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. de 
invulling van het practicum. 11 16.92% 

Openheid van het practicum  28 43.08% 

Anders  2 3.08% 

 
Bij anders werd genoemd: geen, dus niet relevant, geen ervaring met HAVO. 
 
Van de genoemde criteria lijkt er met name behoefte aan ondersteuning voor het aanbrengen van 
verschillen in theoretische diepgang, beoordelingscriteria, verslaglegging en openheid van het 
practicum. De andere criteria worden als minder belangrijk ervaren. 

 
2.7 Heeft u er behoefte aan dat de lesmethode meer openheid biedt voor onderzoekjes?  
 

Een kleine meerderheid van de respondenten heeft hier geen behoefte aan. 
 

 Aantal respondenten Percentage 

Ja (Y) 29 44.62% 

Nee (N) 36 55.38% 

2.8 Heeft u nog aanvullende suggesties m.b.t. deze richtlijn en/of andere aanvullende suggesties met 
betrekking tot dit onderzoek?   

 Opmerking: waar noodzakelijk zijn de onderstaande opmerkingen geanonimiseerd. 

Aangezien ik alleen aan VWO-3 les geef heb ik geen ervaring met HAVO-3. Verschillen tussen HAVO 
4, 5 en VWO 4, 5, 6 kan ik ook niet beoordelen. Daarom heb ik de vragen die over verschillen tussen 
de 2 niveaus met "neutraal" of "weet niet" beantwoord. Het lijkt me echter logisch dat er een verschil in 
zit. Voor VWO-3 en HAVO-3 durf ik nog wel een algemene uitspraak te doen. Ik dat er vooral meer 
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theorie en diepgang bij VWO kan zijn, terwijl ik denk dat (nog) meer context en motivatie bij HAVO-3 
gewenst is.  
 
Nope. Echter de vragen mbt vergelijken tussen 2 jaarlagen zijn niet eenduidig in het beantwoorden. 
Ineens dien ik oneens aan te geven als ik vind dat er geen verschil moet zijn, ga ik vanuit. Succes. 
 
Vraag 2.3 lastig te beantwoorden. Ik neem aan dat het om het verschil tussen HAVO en vwo gaat. 
 
Ik heb slechts 1 jaar ervaring in HAVO-3. Ik ben dus niet de juiste persoon voor deze enquête, denk ik. 
 
Onderzoeksopdrachten kun je ook op andere manieren opzetten en inzetten. Daar waar methoden 
aardige en bruikbare onderzoekssystemen en -vragen aanbieden, is dat natuurlijk welkom. 
 
Bij ons op school zitten HAVO- en VWO-leerlingen tot en met de vierde bij elkaar. Dit is niet ideaal, 
maar noodzakelijk vanwege het nog beperkt aantal leerlingen op school. HAVO- en VWO-leerlingen 
verschillen vooral in snelheid van denken en het omgaan met abstractie. Verder bieden modules 
nieuwe scheikunde veel mogelijkheden tot differentiatie tussen klassen, maar ook tussen leerlingen 
individueel. Aangezien zeer binnenkort het vernieuwde eindexamenprogramma op alle scholen in 
Nederland ingevoerd gaat worden, verbaasd het me dat er niet gevraagd wordt naar het gebruik van 
deze modules. 
Wij doen eind 3e klas een eigen onderzoek met een aantal keuze-onderwerpen (en evt. eigen 
onderwerp) waar een uitgebreid verslag van wordt gemaakt. Zowel in HAVO als VWO. Enige verschil 
is beoordeling. Dit als aanvulling op de methode waar inderdaad vrij (soms te) gestructureerde 
kookboek-practica worden aangeboden. 
 
Een open onderzoek wordt vaak wel aangeboden. Maar voor veel docenten vaak moeilijk in te 
schatten wat leerlingen er allemaal mee kunnen. Het kost veel tijd om je hierop voor te bereiden. Een 
uitgebreide (theoretische) handleiding voor docenten is dan heel makkelijk. 
 
zelf planners maken bij een practica-reeks (modules nieuwe scheikunde) 
 
Wellicht zou interessant zijn om de factor TIJD te betrekken in de differentiatie, waarbij een maximale 
tijdsduur zou worden aangegeven per practicum. Ook zou eventueel deze factor betrokken kunnen 
worden op de verslaglegging (bijv. VWO: verslag in dezelfde les; HAVO anderszins). 
 
De afgelopen jaren heb ik geen lesgegeven in HAVO-3 en VWO-3. Ik heb wel contact met mijn collega 
die les geeft in de derde klassen. Succes met de verwerking. 
 
Op mijn school wordt dezelfde lesmethode (hetzelfde boek) gebruikt voor HAVO-3 en VWO-3, 
inclusief dezelfde practicum opgaven. Dit is ook het eerste jaar dat er scheikunde wordt gegeven. Het 
is blijkbaar moeilijk geweest om dan te differentiëren. Ik weet dat Pulsar werkt aan een differentiatie 
van de lesstof voor HAVO-3 en VWO-3. Ik denk dat daarmee al veel kan worden bereikt. 
 
Lastig om de vragen te beantwoorden omdat dit mijn 1ste jaar is. En omdat ik alleen les geef in H3 en 
V4. Als LIO'er wordt ons geleerd je eigen weg te ontwikkelen en volgen, dus los te komen van 
eventuele methodes. Een richtlijn voor practicum is erg handig als houvast. Zo vind ik momenteel als 
enige scheikundedocent het bijhouden van logboeken belangrijk. Het nakijken ervan kost enorm veel 
tijd en administratie. Terwijl het rendement nauwelijks terugkomt in de eindtermen van scheikunde. 
 
Nee 3x 
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Practicum behorend bij de concepten zuivere stoffen en mengsels HAVO-3 en VWO-3. 

De vragen bij dit onderdeel worden alleen getoond als u één van onderstaande methoden heeft 
ingevuld: 
 
Pulsar-Chemie 
Chemie Overal 
NOVA Nieuwe Scheikunde  
 
Dit onderdeel bevat specifieke stellingen m.b.t. de onderstaande practica uit de leermethoden voor 
HAVO-3 en VWO-3. 
 
Pulsar-Chemie 2e editie:  Hoofdstuk 1, Activiteit 1B  Frisdrank niet zo fris 
Chemie Overal:   Hoofdstuk 1, Experiment 1.6  Stolpunt of Smelttraject 
NOVA Nieuwe Scheikunde:  Hoofdstuk 1, Proef 2   Steenzout zuiveren 
 

3.1 Ik gebruik dit practicum in:  
Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als het antwoord op vraag 1.8 'Pulsar-Chemie', 
'Chemie Overal' of 'NOVA' is. 

 
 Aantal respondenten Percentage 

HAVO-3  19 29,23% 

VWO-3  27 41.53% 

Ik geef geen les in HAVO-3 of VWO-3  11 16,92% 

 

Opmerking: het berekende percentage blijft gerelateerd aan de 65 respondenten die de enquete 

volledig hebben ingevuld. In totaal hebben 57 respondenten aangegeven de door ons onderzochte 

lesmethoden te gebruiken. 

 

In totaal zijn er dus 19 HAVO-3 en 27 VWO-3 docenten die de door ons onderzochte lesmethoden 

gebruiken en derhalve mogelijk ook de onderzochte practica in de les gebruikt hebben. Bij de 

volgende vragen zal naast de algemene antwoorden ook een uitsplitsing naar lesmethode gemaakt 

worden. 

 

3.2  Beantwoord onderstaande stellingen voor het practicum ten behoeve van HAVO-3. Opmerking: deze 

vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 is aangevinkt. 

 

1: helemaal mee oneens 

2: mee oneens 

3: niet eens/niet oneens 

4: mee eens 

5: helemaal mee eens 

 
Onderstaande resultaten zijn het resultaat van 19 respondenten welke lesgevers zijn in HAVO-3 en 
gebruik maken van de onderzochte methoden. Aangezien percentages bij dit aantal respondenten 
geen reëel beeld geeft is besloten om de aantallen weer te geven. 
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Onderwerp  1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk omschreven doel. 3 1 7 4 4 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. 0 3 10 4 2 

Dit is een begripspracticum. 0 0 8 8 3 

Dit is een vaardighedenpracticum. 2 1 6 7 3 

Dit is een onderzoekspracticum. 4 2 8 4 1 

Dit practicum maakt gebruik van context. 5 2 6 5 1 

Voor de leerlingen is het resultaat van het practicum onbekend. 1 4 7 4 3 

De docent bepaalt het verloop van het practicum. 0 2 5 5 7 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. 1 4 8 6 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. 8 6 4 1 0 

 
Uit de resultaten blijkt dat het grootste gedeelte van de docenten neutraal zijn of van mening zijn dat 

de onderzochte practica een duidelijk omschreven doel en diepgang heeft. De practica worden zowel 

geclassificeerd als voornamelijk begrips- en vaardighedenpractica.  

De meningen over het gebruik van context, het resultaat van het practicum en of het een onderzoek 

practicum is, zijn verdeeld. De meerderheid vind dat de docent het verloop van het practicum bepaald 

en voldoende keuzevrijheid heeft. De leerling heeft daarentegen geen keuzevrijheid.  

Interessanter is het om na te gaan wat de meningen zijn van de gebruikers over de desbetreffende 

methode. De resultaten opgesplitst naar de methode zijn hieronder weergegeven. 

 
 Pulsar-

Chemie 
[ 8 ] 

Chemie 
Overal 

[ 8 ] 

NOVA 
 

[ 3 ] 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk 
omschreven doel. 1 1 3 1 2 1 0 3 2 2 1 0 1 1 0 

Dit practicum heeft theoretische 
diepgang. 0 2 4 1 1 0 1 4 2 1 0 0 2 1 0 

Dit is een begripspracticum. 0 0 4 2 2 0 0 3 4 1 0 0 1 2 0 

Dit is een vaardighedenpracticum. 0 1 3 1 3 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 

Dit is een onderzoekspracticum. 1 1 5 0 1 2 1 2 3 0 1 0 1 1 0 

Dit practicum maakt gebruik van context. 1 1 2 3 1 4 1 2 1 0 0 0 2 1 0 

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 0 1 3 2 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 1 

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 1 3 2 2 0 1 1 3 3 0 0 1 0 2 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 0 1 3 4 0 1 2 3 2 0 0 1 2 0 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 3 2 3 0 0 1 4 0 1 0 2 0 1 0 0 

 
Om duidelijke uitspraken te kunnen doen is de respons m.b.t. de verschillende methoden te wisselend 

en/of het aantal respondenten te klein.  In het algemeen kan men stellen dat: 

 de gebruikers van Pulsar-Chemie lijken de onbekendheid van het resultaat voor de leerling en 

de keuzevrijheid voor de docent groter te vinden 

 gebruikers van Chemie Overal vinden dat het practicum een duidelijk omschreven doel heeft 

in vergelijking met de andere methoden 

  

Gebaseerd op vraag 1.7 en 1.8 zijn er een ander aantal respondenten die in HAVO-3 lesgeven met de 

onderzochte methoden. Echter sommige respondenten hebben bij vraag 1.7 wel en bij vraag 3.1 niet 

aangegeven dat zij lesgaven in HAVO-3. Deze respondenten hebben vraag 3.2 niet kunnen 

beantwoorden tijdens het invullen van de enquête.  
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3.3 Beantwoord onderstaande stellingen voor het practicum ten behoeve van VWO-3. Opmerking: deze 
vraag kan alleen beantwoord worden bij vraag 3.1 VWO-3 is aangevinkt. 

 
Onderstaande resultaten zijn het resultaat van 26 respondenten welke lesgevers zijn in VWO-3 en 
gebruik maken van de onderzochte methoden. Aangezien percentages bij dit aantal respondenten 
geen reëel beeld geeft is besloten om de aantallen weer te geven. 
 

Onderwerp  1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk omschreven doel. 2 4 7 9 5 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. 1 4 13 5 4 

Dit is een begripspracticum. 0 1 10 10 6 

Dit is een vaardighedenpracticum. 3 3 8 11 2 

Dit is een onderzoekspracticum. 8 6 7 5 1 

Dit practicum maakt gebruik van context. 9 4 8 5 1 

Voor de leerlingen is het resultaat van het practicum onbekend. 5 4 5 8 5 

De docent bepaalt het verloop van het practicum. 0 3 6 10 8 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. 3 2 10 10 2 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het invullen van het practicum. 14 8 4 1 0 

 
Uit de resultaten blijkt dat het grootste gedeelte van de docenten neutraal zijn of van mening zijn dat 
de onderzochte practica een duidelijk omschreven doel en diepgang heeft. De practica worden zowel 
geclassificeerd als begrip, onderzoek en vaardigheden practica.  
De meerderheid is van mening dat er te weinig context in de practica aanwezig is en dat dit geen 
onderzoekspracticum is. Tevens vindt de meerderheid dat de docent het verloop van het practicum 
bepaald en voldoende keuzevrijheid heeft. De leerling heeft daarentegen geen keuzevrijheid. De 
mening over het onbekend zijn van het resultaat voor de leerling zijn verdeeld. 
Interessanter is het om na te gaan wat de meningen van de gebruikers zijn over de desbetreffende 
methode. De resultaten opgesplitst naar de methode zijn hieronder weergegeven. 

 
 Pulsar-

Chemie 
[ 8 ] 

Chemie 
Overal 
[ 15 ] 

NOVA 
 

[ 4 ] 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft een duidelijk 
omschreven doel. 0 2 4 0 2 1 2 2 7 3 1 0 1 2 0 

Dit practicum heeft theoretische 
diepgang. 0 3 4 0 1 1 0 7 4 3 0 1 2 1 0 

Dit is een begripspracticum. 0 1 4 1 2 0 0 3 8 4 0 0 3 1 0 

Dit is een vaardighedenpracticum. 0 1 3 2 2 3 2 5 5 0 0 0 0 4 0 

Dit is een onderzoekspracticum. 1 3 3 0 1 6 3 2 4 0 1 0 2 1 0 

Dit practicum maakt gebruik van context. 1 0 3 3 1 8 4 2 1 0 0 0 3 1 0 

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 0 1 3 2 2 4 2 2 5 2 1 1 0 1 1 

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 0 4 2 2 0 3 1 7 4 0 0 1 1 2 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 1 0 3 3 1 2 2 4 6 1 0 0 3 1 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 4 2 2 0 0 8 6 1 0 0 2 0 2 0 0 

 
Om duidelijke uitspraken te kunnen doen is de respons m.b.t. de verschillende methoden te wisselend 
en/of het aantal respondenten te klein.  In het algemeen kan men stellen dat: 

 de gebruikers van Pulsar-Chemie lijken de onbekendheid van het resultaat voor de leerling en 
de keuzevrijheid voor de docent groter te vinden 

 gebruikers van Chemie Overal vinden dat het practicum een duidelijk omschreven doel en een 
duidelijkere theoretische diepgang heeft in vergelijking met de andere methoden. Overigens 
komt dit laatste niet tot uitdrukking in de resultaten voor HAVO-3. 
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3.4 Er is in de door mij gebruikte methode een duidelijk verschil tussen HAVO-3 en VWO-3 
scheikundepractica?  

 Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 of VWO-3 is 
aangevinkt 

 
 Ja Nee 

 Aantal 
respondenten 

Percentage Aantal 
respondenten 

Percentage 

Totaal 3 9.68% 28 90.32% 

Pulsar-Chemie  1 10% 10 90% 

Chemie Overal 1 6.25% 15 93.75% 

NOVA  1 25% 3 75% 

 
 Ongeacht de methode vindt het grootste deel van de respondenten dat de methode geen duidelijk 

verschil maakt tussen de HAVO-3 en VWO-3 scheikunde practica. 

 
3.5 Ik heb behoefte aan een richtlijn die mij ondersteunt bij het differentiëren tussen de practica van 

HAVO-3 en VWO-3? * 
 * Opmerking: deze vraag kan alleen beantwoord worden als bij vraag 3.1 HAVO-3 of VWO-3 is 

aangevinkt. 

 
 Ja Nee 

 Aantal 
respondenten 

Percentage Aantal 
respondenten 

Percentage 

Totaal 11 35.48% 20 64.52% 

Pulsar-Chemie  5 45.45% 6 54.54% 

Chemie Overal 4 25% 12 25% 

NOVA  2 50% 2 50% 

 

Uit de reacties blijkt dat ca. tweederde van de respondenten geen behoefte heeft aan een richtlijn voor 

differentiatie in de practica van HAVO-3 en VWO-3. Dit is afwijkend van de resultaten van vraag 2.5 

waar ca. 50% aangeeft behoefte aan een richtlijn te hebben. Bij deze vraag is echter voor de richtlijn 

geen uitsplitsing gemaakt naar leerjaar. Dit is mogelijk een verklaring voor het verschil. 

 



Differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus HAVO-3 pag. 77  

Bijlage 10: Tabellen ter ondersteuning uitwerking docentenenquête 

 

Deze bijlage bevat een aantal crosssecties geëxtraheerd uit de tabellen zoals gerapporteerd in 

bijlage 9 om de specifieke subvragen te kunnen beantwoorden. Onderstaande tabellen zijn per vraag 

genummerd. 

4.1.2  Theoretische diepgang en openheid practicum 

 
HAVO-3 

Pulsar-
Chemie 

Chemie 
Overal 

NOVA 
 

Dit is een begripspracticum. 0 0 4 2 2 0 0 3 4 1 0 0 1 2 0 

Dit is een vaardighedenpracticum. 0 1 3 1 3 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 

Dit is een onderzoekspracticum. 1 1 5 0 1 2 1 2 3 0 1 0 1 1 0 

VWO-3                

Dit is een begripspracticum. 0 1 4 1 2 0 0 3 8 4 0 0 3 1 0 

Dit is een vaardighedenpracticum. 0 1 3 2 2 3 2 5 5 0 0 0 0 4 0 

Dit is een onderzoekspracticum. 1 3 3 0 1 6 3 2 4 0 1 0 2 1 0 

 

4.1.3 Theoretische diepgang en openheid practicum 

HAVO-3 1 2 3 4 5 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. 0 3 10 4 2 

VWO-3      

 Dit practicum heeft theoretische diepgang. 1 4 13 5 4 

 

 

 
 
HAVO-3 

Pulsar-
Chemie 

[ 8 ] 

Chemie 
Overal 
[ 15 ] 

NOVA 
 

[ 4 ] 

Dit practicum heeft theoretische diepgang. 0 2 4 1 1 0 1 4 2 1 0 0 2 1 0 

VWO-3                

Dit practicum heeft theoretische diepgang. 0 3 4 0 1 1 0 7 4 3 0 1 2 1 0 

 

4.1.4 Opbouw en gebruik van context 

Algemeen 1 2 3 4 5 

Het gebruik van context. 1.54% 6.15% 27.69% 41.54% 23.08% 

Verschil tussen HAVO-3 en VWO-3 in 
het gebruik van context. 12.31% 26.15% 36.92% 20.00% 4.62% 

HAVO-3 1 2 3 4 5 

Dit practicum maakt gebruik van context. 5 2 6 5 1 

VWO-3      

Dit practicum maakt gebruik van context. 9 4 8 5 1 

 

 

 
 
HAVO-3 

Pulsar-
Chemie 

[ 8 ] 

Chemie 
Overal 
[ 15 ] 

NOVA 
 

[ 4 ] 

Dit practicum maakt gebruik van context. 1 1 2 3 1 4 1 2 1 0 0 0 2 1 0 

VWO-3                

Dit practicum maakt gebruik van context. 1 0 3 3 1 8 4 2 1 0 0 0 3 1 0 
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4.1.5 Resultaat van het practicum 

Algemeen 1 2 3 4 5 

      

      

HAVO-3 1 2 3 4 5 

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 1 4 7 4 3 

VWO-3      

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 5 4 5 8 5 

 

 

 
 
HAVO-3 

Pulsar-
Chemie 

[ 8 ] 

Chemie 
Overal 
[ 15 ] 

NOVA 
 

[ 4 ] 

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 0 1 3 2 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 1 

VWO-3                

Voor de leerlingen is het resultaat van het 
practicum onbekend. 0 1 3 2 2 4 2 2 5 2 1 1 0 1 1 

 

4.1.6 Practicumbegeleiding en keuzevrijheid voor leerlingen en docenten 

Algemeen Belangrijkheid 1 2 3 4 5 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum. 3.08% 4.62% 13.85% 52.31% 26.15% 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. 
de invulling van het practicum. 4.62% 33.85% 33.85% 23.08% 4.62% 

Algemeen Verschil maken HAVO-3 VWO-3      

Begeleiding door docent/TOA 12.31% 24.62% 36.92% 21.54% 4.62% 

Keuzevrijheid voor de docent m.b.t. de 
invulling van het practicum. 16.92% 20.00% 26.15% 32.31% 4.62% 

Keuzevrijheid voor de leerling m.b.t. 
de invulling van het practicum. 13.85% 27.69% 33.85% 21.54% 3.08% 

HAVO-3 1 2 3 4 5 

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 2 5 5 7 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 1 4 8 6 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 8 6 4 1 0 

VWO-3      

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 3 6 10 8 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 3 2 10 10 2 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 14 8 4 1 0 

 
  



Differentiatie in het scheikundepracticum, VWO-3 versus HAVO-3 pag. 79  

 

 
 
HAVO-3 

Pulsar-
Chemie 

[ 8 ] 

Chemie 
Overal 
[ 15 ] 

NOVA 
 

[ 4 ] 

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 1 3 2 2 0 1 1 3 3 0 0 1 0 2 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 0 1 3 4 0 1 2 3 2 0 0 1 2 0 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 3 2 3 0 0 1 4 0 1 0 2 0 1 0 0 

VWO-3                

De docent bepaalt het verloop van het 
practicum. 0 0 4 2 2 0 3 1 7 4 0 0 1 1 2 

De docent heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 1 0 3 3 1 2 2 4 6 1 0 0 3 1 0 

De leerling heeft keuzevrijheid m.b.t. het 
invullen van het practicum. 4 2 2 0 0 8 6 1 0 0 2 0 2 0 0 

 

4.1.7 Practicumverwerking 

Algemeen 1 2 3 4 5 

Verschil in beoordelingscriteria. 4.62% 12.31% 32.31% 40.00% 10.77% 
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Bijlage 11:  Aanbeveling didactiek voor HAVO- en VWO-leerlingen 

 

Uit experimenteel onderzoek (Hamer, 2010), uitgevoerd op een achttal scholen, zijn 10 didactische 

aandachtspunten voor de bètavakken, waar de Havist belang aan hecht, afgeleid. 

 

1. Contact maken en houden. HAVO-leerlingen hechten veel waarde aan persoonlijk contact en zijn 

meer dan VWO-leerlingen gericht op de wereld buiten de school. 

2. Positieve feedback vergroot het zelfvertrouwen.  HAVO-leerlingen hebben een minder positief 

zelfbeeld dan VWO-leerlingen. 

3. Prikkelen. HAVO-leerlingen houden van afwisseling, van uitdaging en zijn nieuwsgierig. Ze 

hebben een ZAP cultuur en korte spanningsboog. 

4. Procedurele duidelijkheid. HAVO-leerlingen willen graag zelf bepalen hoe ze leren, maar wel 

binnen duidelijke kaders met heldere verwachting over gewenst gedrag en gewenst leerresultaat.  

5. Toegankelijkheid. Een onderzoekende houding is effectief. Een veilige leeromgeving waar het 

stellen van vragen wordt aangemoedigd is noodzakelijk.  

6. Werken in groepen. Bevordert het beredeneren en uitvoeren van opdrachten. Wel dienen alle 

leerlingen evengoed uit de verf te komen in de groep.  

7. Cognitief activeren van leerlingen. Practica, zelf experimenteren, veel opdrachten maken en veel 

oefenen kunnen bijdragen aan het begrip en het zelfvertrouwen in het eigen talent. 

8. Koppeling lesstof aan praktijk. HAVO-leerlingen zijn meer dan VWO-leerlingen gericht op de 

wereld buiten de school: de relevantie en de dagelijkse praktijk zijn belangrijk. 

9. Structuur. De docent moet goed kunnen schakelen tussen de niveaus van denken binnen de 

lesstof, macroniveau (het concept), mesoniveau (de lesstof) en microniveau (de specifieke 

vragen van leerlingen). 

10. Goed kunnen uitleggen. Een aandachtspunt dat door leerlingen is ingebracht. De voorkeur van 

HAVO-leerlingen gaat uit naar uitleg in stappen, eventueel herhaaldelijk, en vanuit verschillende 

uitgangspunten. 

 

Omdat HAVO-leerlingen over het algemeen een iets kortere concentratieboog hebben, is het van 

belang dat er voldoende afwisseling zit in de lessen. Hierbij is het aan te bevelen om gebruik te maken 

van verschillende werkvormen en activerende didactiek. Samenwerkend leren met behulp van 

praktijkgerichte opdrachten is een geschikte werkvorm voor HAVO- leerlingen. Volgens Klomp & 

Thielen (2010) verbetert dit ook de didactische- en begeleidingsvaardigheden van docenten. De 

VWO-leerlingen hebben bij opdrachten iets minder sturing nodig dan havisten. Geef duidelijk van te 

voren aan wat het doel is van de lessen en wat je als docent van hun verwacht. VWO-leerlingen 

kunnen makkelijker een bepaalde opdracht of werkwijze van een groep evalueren omdat ze een 

groter vermogen tot zelfreflectie hebben, maar bij HAVO-leerlingen zal meer feedback gegeven 

dienen te worden door de docent. 

 

Volgens Oomens (2008) hebben HAVO-leerlingen meer behoefte aan keuzevrijheid, daarom is het 

belangrijk dat bij opdrachten er voldoende te kiezen valt, maar wel met een vast omlijnde omschrijving 

en doel. Om beter in te kunnen spelen op HAVO-leerlingen is het goed om aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de leerlingen en de buitenwereld meer in de klas te brengen. Het gebruik van 

contexten die dichtbij de leerlingen staan verdient aanbeveling om bepaalde concepten aan te 

leren. Het onderwijs wordt daardoor meer betekenisvol gemaakt voor leerlingen. De lesstof voor 

havisten zou meer gericht moeten zijn op doen en een succesfactor is veel samenwerken omdat 

havisten het sociale aspect belangrijker vinden (Klomp & Thielen, 2010).  

 

Bij VWO-leerlingen kan gedacht worden aan meer toepassingsgericht onderwijs, waarbij bijvoorbeeld 

het practicum bij bètaonderwijs meer open gemaakt kan worden. Dit biedt de VWO-leerlingen meer 

uitdaging tot verdieping en zelfontplooiing. Bij havisten zou het practicum kunnen bestaan uit wat 

meer gesloten opdrachten, maar wel met een bepaalde keuzevrijheid tussen een aantal opdrachten.  
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Bij het verschil in didactiek door docenten voor HAVO- en VWO-leerlingen zijn vier 

docentcompetenties van belang (Oomens, 2008). Voor de didactische competentie moet de docent, 

met name bij HAVO-leerlingen, tegemoet kunnen komen aan de verschillende leerstijlen van 

leerlingen. Qua vakinhoudelijke competentie moet hij de lesstof meer betekenisvol maken, vooral bij 

HAVO-leerlingen. Wat betreft de interpersoonlijke competentie is het voor HAVO-docenten van groot 

belang om goed met leerlingen om te kunnen gaan, betrokken en belangstellend te zijn en positieve 

verwachtingen te hebben van leerlingen. Zowel voor VWO-leerlingen als HAVO-leerlingen geldt dat 

qua pedagogische competentie er geen onderscheid gemaakt moet worden omdat je als docent altijd 

goed op de hoogte moet zijn van de belevingswereld van de leerlingen, en begrip en kennis moet 

hebben van de worsteling met de puberteit. 

 

Bron: Derks & Van der Heijden (2010) 

 

 

 

 

 


