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Samenvatting 

Bij het examineren van leerlingen op het V.W.O. en H.A.V.O. is in de laatste 
jaren een nieuw verschijnsel waar te nemen: het schoolonderzoek. 
Dit verslag gaat nader in op het hoe, wat en waarom van dit schoolonderzoek, 
in het bijzonder dan van het natuurkunde schoolonderzoek. Met behulp van 
experimenten in het kader van de Commissie Modernisering Leerplan Natuur
kunde, wordt gepoogd geheel nieuwe praktische vraagstelling bij de tenta
minering te betrekken. Enige praktische werken worden hiervoor gekonstrueerd. 
Deze werden afgenomen op de aan dit onderzoek deelnemende scholen. De uit 
deze steekproef (± 200 leerlingen) verkregen gegevens zijn aan een statistisch 
onderzoek onderworpen. Ook is er een analyse gemaakt waartoe de vraagstukken 
werden ingedeeld in de ko~nitieve kategorieën van de Bloomse taxonomie. 

Uit genoemde onderzoeken werden uitspraken over deze nieuwe tentaminerings
methode gedaan. 
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I. Het schoolonderzoek; de stof 

In 1971 is bij de examens H.A.V.O. en M.A.V.O., tot dát jaar toe bestaande 

uit een centraal vastgesteld schriftelijk en uit een mondeling gedeelte, dit 

mondelinge deel vervallen (dit zal ook bij het V.W.O. gaan gebeuren). Er voor 
in de plaats kwam het schoolonderzoek: 11 een onderzoek naar de vorderingen ge
durende het laatste jaar 11

• 

Hierbij beoordeelt iedere school zelf, zonder kontrole van buitenaf het ni

veau van de prestaties van de kandidaten in alle vakken en drukt haar oordeel 

uit in een cijfer per vak. Dit cijfer voor het schoolonderzoek bepaalt in even
wichtige kombinatie met het cijfer, behaald bij het centraal schriftelijk ge
deelte, het eindcijfer voor ieder vak. 
De school zelf stelt op deze wijze gedeeltelijk het cijfer voor het eindexamen 

in een bepaald vak vast en in sommige gevallen zelfs geheel, namelijk voor die 

vakken die (nog) geen centraal schriftelijk eindexamen kennen. 
Het is duidelijk dat iedere school hiermede een grotere verantwoordelijkheid 
te dragen krijgt voor het niveau van haar onderwijs. 

De manier waarop het natuurkunde-schoolonderzoek tot nu toe op de verschillende 
scholen1) wordt gegeven loopt nogal uiteen. 

Het aantal tentamens in het laatste jaar loopt van een aantal van twee, tot in 
sommige scholen zeven(!), waarbij het merendeel schriftelijk wordt afgenomen 
met een open vraagstelling, hoewel er ook meerkeuze (zelden) en mondelinge 
tentamens worden gekonstateerd. 
Op alle scholen wordt door de docent gepoogd het schooljaar zo rustig mogelijk 
te doen verlopen. De tentamens worden vaak in blokuren afgenomen, een enkele 
maal gedurende slechts één lesuur. 
Uit de spreiding van het aantal tentamens van het schoolonderzoek blijkt dat 
voor één groep leraren de gedachtengang was de stof in zo klein mogelijke 

porties te verdelen, voor een andere groep een zo klein mogelijk aantal ten
tamens en ertussen in docenten die waarde hechten de stof te tenteren in af
geronde gehelen. 

Over het algemeen2)3) mag gesteld worden dat zowel de eindexamens als de 

schoolonderzoeken van de laatste jaren tot de summatieve evaluatie behoren, 
waarmee wordt uitgemaakt of een leerling op een bepaald tijdstip een tevoren 
vastgesteld doel heeft bereikt. Toch kan een formatief karakter niet worden 
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ontkend. (D.w.z. een diagnostisch karakter ten aanzien van de moeilijkheden 
die een leerling nog ondervindt, en zo aanwijzing~n ran opleveren in de tijd 
tussen schoolonderzoek en examen). 

Bij de totale eind-toetsing (dus hèt schriftelijk én het schoolonderzoek), 
wordt onderzocht in hoeverre de kandidaat kennis heeft van en inzicht heeft 
in de hoofdzaken van de experimentele natuurkunde, waaronder begrepen zijn 
de eerste beginselen van de mechanika, de elektronika, atoombouw, radioakti
viteit en kernfysika. Verder zij verwezen naar de literatuur4), waarin een 
proeve van de leerstoflijst natuurkunde voor H.A.V.O. (en opmerkingen hierbij) 
vermeld wordt. 

De niet gespecificeerde inhoud van de leerstof (ten behoeve van de latere 
diskussie in dit verslag; zie hoofdstuk VIII), luidt: 

1 kinematika 
2 dynamika 
3 mechanische energie; impuls; stoot 
4 vaste lichamen; statika 
5 trillingen 
6 golven 
7 geluid 
8 vloeistoffen 
9 temperatuur en warmte 

10 gassen 
11 dampen 
12 warmte en energie 
13 geometrische optika 
14 golfoptika 
15 elektrodynamika 
16 elektrisch veld 
17 magnetisch veld, induktie 
18 elektromagnetische golven 
19 atoomfysika 
20 elektronika 
21 vaste stoffen 
22 kernfysika (kwalitatief) 
23 bouw van het heelal 
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II. De studie naar een experimentele opzet 

Oe aanzet voor deze studie is geweest het ontwerp (in 1970) van een diskussie
nota5) op verzoek van de Kommissie V.W.O.-H.A.V.O.-M.A.V.O. om behulpzaam te 
zijn bij de besluitvorming ten aanzien van de inrichting van het schoolonder
zoek in het H.A.V.O •• Als uitgangspunt werd genomen één van de door voornoemde 
kommissie aanbevolen modellen, n.l.: 11 Een onderzoek naar de vaardigheid om 
van een eenvoudig, maar niet tot de minimum stof behorend experiment een 
(schriftelijk) verslag uit te brengen 11

• 

In veel binnen- en buitenlandse publikaties wordt het verwerven van inzicht 
en het kunnen toepassen van natuurwetenschappelijke onderzoeks-methoden tot 
de belangrijkste doelen van het onderwijs in de natuurwetenschappen gerekend. 
Deze doelen worden echter in de Nederlandse examensituaties tot nu toe nog 
niet getoetst. Dit is dan ook de reden waarom de Commissie Modernisering 
Leerplan Natuurkunde (C.M.L.N.) besloot een experiment te bevorderen waarbij 
juist ook deze doelen getoetst worden. 
Het belang van nieuwe toetsingsmetheden blijft echter niet tot die toetsing 
beperkt6). Het is waarschijnlijk dat er hierbij doelstellingen worden genoemd 
die wèl vallen onder de globale omschrijving van het examenprogramma, maar 
waarvan met de konventionele toetsingsmetheden niet of nauwelijks wordt onder
zocht of zij bereikt zijn. Expliciete toetsing van deze doelstellingen, waartoe 
verder in dit verslag ook een analyse naar de kognitieve aspekten van belang 
is, zal ten gevolge hebben, dat er in het onderwijs meer aandacht aan besteed 
wordt. Willen de nieuwe toetsingsmetheden een belangrijke rol spelen, dan 
moet de betrouwbaarheid en validiteit ervan vaststaan door gekontroleerd 
experimenteren. 

Zoals reeds vermeld, komen de praktikum- en demonstratieproeven {nog) niet 
veelvuldig voor in de toetsing. Wèl zien we, dat de meeste V.W.O.-H.A.V.O.
scholen, voor het huidige natuurkundeonderwijs een hoeveelheid praktikurn
en demonstratie-materiaal bezitten. 
Maar als het praktische werken geen rol speelt bij de beoordeling van de 
leerlingen op het proefwerk en 0p het examen, dan zullen de leerlingen geneigd 
zijn het zelfdoen van proeven als een tweede-rangsbezigheid te zien7>. Deze 
gedachtengang is ook bij sommige leraren te bespeuren, dikwijls, wèl of niet 
gegrond, onder de dekmantel van tijdgebrek. 
Toch is het algemeen bekend8), dat de meeste leerlingen graag praktikurn doen, 
waarin de bekoring van de zelfwerkzaamheid zit, en beslist niet uitsluitend, 
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zelfs niet hoofdzakelijk de handvaardigheid. Ook demonstratieproeven kunnen 
de leerlingen waarderen, met als motivaties: de betere toestellen, interessanter 
proeven, de leraar maakt minder fouten en ''dan hoef ik alleen te kijken", 
waarbij dit laatste géén uiting van luiheid behoeft te zijn. Het is mogelijk 
dat voor onhandige leerlingen de uitvoering van een praktikumproef een zó 
grote belasting is dat de logische gang van de proef uit het oog verloren 
wordt. 

Hoewel de bespreking van de resultaten en de waardering eerst in de hoofd
stukken VI, VII en VIII van dit verslag ter sprake komen, lijkt het verstandig 
van te voren enige in het oog springende te verwachten voor- en nadelen van 
deze experimenten aan te stippen (zie ook literat. 7), 8), 14}): 

pro 
i Er worden meer kognitieve kategorieën getoetst (zie hoofdst~k IV} 
ii Er is voor de leerlingen gelegenheid op te merken dat een antwoord foutief 

is, dan wel fysisch mogelijk/onmogelijk (aan de hand van eigen registraties) 
iii Door meting aan de proefopstelling c.q. observatie van de demonstratie, 

moet de leerling zelf bepalen, wät voor de verdere vragen relevant is, en 
wat niet 

iv Er ontstaat een beter beeld van de natuurkunde (d.w.z. het klopt niet 
altijd even goed, er kan iets misgaan, etc.) 

contra 
j Niet alle onderdelen van de proeve van de leerstoflijst-natuurkunde (zie 

hoofdstuk I) lenen zich tot praktikum- en demonstratieproefwerken 
jj In een schriftelijk werk kunnen, indien noodzakelijk, veel terreinen van 

de leerstof tegelijk getoetst worden in één proefwerk/tentamen; dit in 
tegenstelling met een praktisch werk. Hierbij moet eveneens opgemerkt 
worden dat bij deze praktische werken een groot gevaar bestaat t.a.v. een 
kumulatieve koppeling van de vraagstukken 

jjj Tensttte, is het de vraag in hoeverre het zin heeft, uit ekonomische en 
organisatorische oogpunten t~n praktische test op een H.A.V.O. te orga
niseren, daar waar schriftelijke werken hetzelfde zouden kunnen bewerk
stelligen. 

Naast een toetsing van bovenstaande punten, leek het zeer interessant een in
zicht te krijgen in de statistiek van (deze) schoolonderzoeken. Hiertoe werd 
een komputerprogramma ontworpen (zie hoofdstuk IX, bijlage 1) en aan de hand 
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van de ons bekende gegevens werden enige signifikante variabelen (zie hoofd
stuk V) berekend. 
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III. De Kommissie-schoolonderzoek 

De kommissie modernisering leerplan natuurkunde is onderverdeeld in verschil

lende subkommissies, waarvan de kommissie schoolonderzoek er één is. De speciale 

kommissies fungeren ter begeleiding van de experimenten en aktiviteiten die 
onder de auspiciën van de kommissie verricht zijn en worden9). De kommissie 
wil, o.a. door middel van het uitwerken van praktikumproeven en door de pre
sentatie van de problemen een sterker natuurkundig karakter te geven dan 
veel gebruikelijke vraagstukken vertonen, het kwantitatief karakter van de 

natuurkunde goed tot zijn recht laten komen (zie natuurkunde olympiades). 
Voor de doelstellingen van de kommissie-schoolonderzoek mag ik verwijzen naar 
hoofdstuk II. Hiertoe werd eind 1970, na een oproep in het blad Faraday10 ) 
een groep docenten aangetrokken, die bereid was bij dit onderzoek te helpen 
en de door dr.Auër en dr.Steller opgestelde schoolonderzoeken in hun H.A.V.0.-

5 klassen af te nemen3). In het schooljaar '71/'72 werd aldus tweemaal een 
stel praktikurn en demonstratiewerken van elk één klokuur aangeboden. Om er 
zeker van te zijn dat het materiaal en de wijze van aanbieden in alle groepen 
identiek was, reisde dr. Lignac langs de deelnemende scholen om de demon
stratieproeven uit te voeren en het praktikurn te begeleiden. Voor deze series 

demonstratie- en praktikumproeven zij verwezen naar literatuur 3). Een gedeelte 
van de analyse van die opgaven zal in dit verslag (hoofdstuk VIII) besproken 
worden, ondermeer bij een vergelijkend kognitief onderzoek. Aan een statis
tische verwerking is toen nauwelijks aandacht besteed. 
Tot eenzelfde opzet werd besloten voor het schooljaar '72/'73. De heer Auër 

werd verzocht de eerste praktikum- en de tweede demonstratieproef met toe
behoren en vraagstukken te ontwerpen. Voor de heer Steller was dit nu de 
eerste demonstratie- en de tweede praktikumproef. In samenwerking met de heer 
Steller zijn laatstgenoemde opdrachten door mij vervuld. Daarbij werd overeen 
gekomen dat het eveneens mijn taak zou zijn een inzicht te verkrijgen in de 
numerieke verwerking (hoofdstuk V), een kognitieve analyse (hbofdstuk IV) en 
daarbij de gevolgtrekkingen en konklusies (hoofdstuk VIII), om ondermeer de 
in hoofdstuk II aangestipte pu~ten te bekommentariëren. 
Terzijde zij opgemerkt dat voor de twee andere experimentele werken van 

'72/'73 (het eerste praktikum- en het tweede demonstratiewerk) een parallel 
onderzoek plaatsvindt (uitgevoerd door H.Corstjens 11 )), waarvan tot op heden 
echter helaas nog geen gegevens en resultaten beschikbaar zijn. Voor de 
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volledigheid zijn deze tentamens in hoofdstuk IX bij de bijlagen (onder 2) 
opgenomen. 
Een lijst met deelnemende leraren is opgenomen in bij~age 3 (hoofdstuk IX). 
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IV. De indeling van examenvragen in het kognitieve gebied 

Na het opstellen van vraagstukken kan men zich afvragen in hoeverre die items 

beoordeeld kunnen worden op moeilijkheidsgraad, kwaliteit en onderwijs
kundige aspekten. We zullen allereerst op dit laatste ingaan. 

a Een beknopte voorgeschiedenis van de algemene opzet tot een klassifikatie
- systeem12 ), het ontstaan van de taxonomie. 

De gedachte aan een klassifikatiesysteem werd op een officieuze bijeen

komst van examinatoren van het V.O. en W.O. voor het eerst gelanceerd 
tijdens de jaarvergadering van de American Psychological Association te 
Boston in 1948. Tijdens deze bijeenkomst bleek men een grote waarde te 
hechten aan een "theoretisch raamwerk" dat gebruikt zou kunnen worden om 
de kommunikatie tussen examinatoren te vergemakkelijken. Er werd overeen
gekomen dat een dergelijk raamwerk het best zou kunnen worden verkregen 
door een klassificatiesysteem van de doelen die gesteld worden in het 
onderwijs, waarbij er vanuit gegaan werd,. dat onderwijskundige doelen, 
overgebracht in gedragsvormen, kun komplement vinden in het gedrag van 
de individuen. Deze gedragingen kunnen worden beschreven en daarna worden 

geklassificeerd. 
Deze taxonomie zou een verbetering van de uitwisseling van gegevens tussen 
onderwijsdeskundigen moeten bewerkstelligen, met zo duidelijk mogelijke 
definities, gebruikmakend van relevante en algemeen aanvaarde principes. 
Voor ons onderzoek is van belang de taxonomie van het kognitieve gebied 13 ): 

De doeleinden die te maken hebben met de herinnering of de herkenning 
van bepaalde kennis en de ontwikkeling van intelligentie en vaardigheden. 
Dit is namelijk het gebied dat het meest centraal staat bij de konstruktie 
van hedendaagse tests. 
Voor de volledigheid is hierbij aangegeven dat de totale taxonomie verder 

nog uit een affectief en psychomotorisch gebied bestaat. 

b De taxonomie; argumenten 

De taxonomie van het kognitieve gebied, speciaal zoals die ontwikkeld is 
door B.S.Bloom en zijn mèdewerkers 13 ) streeft een zo groot mogelijke vol
ledigheid en kommunieeerbaarheid na. 
Het is bekend14 ) dat de meeste natuurkundetests op de eerste plaats kennis 
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meten. De argumenten hiervoor zijn dikwijls: 
Er kan alleen kennis worden ontwikkeld en opgenomen in een natuur

wetenschappelijke kursus 

11 Een kennistest is ook een goede toets voor eventuele andere vaar
digheden 

111 Alleen kennis kan nauwkeurig gemeten worden 

Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat alle soorten van de door 
het onderwijs verworven prestatie-vermogeffihun invloed op de (eind)-beoor
deling mogen doen gelden. Hiermee komen we bij het vraagstuk van de onderwijs
doelstellingen, waar, naast onderscheiding tussen algemene en vakspecifieke 

onderwijsdoelstellingen ook15 ) onderscheid gemaakt kan worden tussen 
a het doen verwerven van kennis en inzichten 
b het leren beheersen van vaardigheden 
c een persoonlijke vorming 

Omdat het gevaar bestond dat een taxonomie tot versplintering en fragmen
tatie van onderwijskundige doeleinden zou kunnen leiden, zodanig dat de 
delen en brokstukken er in de klassifikatie geheel anders zouden uitzien 
dan in de komplete doelstellingen waarvan men was uitgegaan, werd de door 

Sloom c.s. ontwikkelde taxonomie op een zodanig niveau van generalisaties 
gebracht dat het verlies door fragmentaties niet al te groot kon worden. 

c Een schematisch overzicht 

Het zou te ver voeren in het kader van dit verslag een uitgebreide explicatie 
van de Taxonomie (van Sloom c.s.) te geven. Hiervoor verwijs ik gaarne naar 

de literatuur 2),3),12),13). 
De nu volgende korte opsomming van de evaluatiekategorieën, hier en daar 
zonodig van een summier kommentaar voorzien, pretendeert dan ook geen volledig 
overzicht te zijn. Ze zal echter bij de besprekingen en konklusfes (hoofd
stuk VIII) zeer behulpzaam zijn. Daarenboven wordt niet iedere lezer van dit 
verslag verondersteld, op de hoogte van de Taxonomie-kategorieën te zijn. 
Sloom (1956) geeft het volgende klassifikatieschema voor onderwijsdoel
stellingen in het kognitieve gebied: 
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1. kennis 
2. inzicht 
3. toepassing 
4. analyse 
5. synthese 
6. evaluatie 

(Een uitgebreider schema van de onderwijsdoelstellingen volgens 
B.S.Bloom is opgenomen in hoofdstuk IX, bijlage 4). 

In de literatuur2) is men, uitgaande van bovenstaand schema gekomen tot een 
nieuwe klassifikatie. Deze is nadrukkelijk opgezet ten behoeve van het natuur
wetenschappelijk onderwijs (door L.E.Klopfer). 
Het blijkt dan ook zo te zijn dat de taxonomie van Klopfer op betere wijze 
de specifiek natuurkundige onderwijsdoelen rubriceert. 
De katogorieën zijn nu: 
A. Kennis en begrip (van natuurkundige onderwerpen door het lezen van boeken 

en het volgen van lessen, e.d.}. 
In deze kategorie wordt verondersteld dat de student, die de informatie 
heeft ontvangen, deze kan reproduceren en inzicht in de stof kan tonen 
door deze in een nieuwe kontekst te herkennen. 
Al. feitenkennis 
A2. kennis van wetenschappelijke terminologie (definities en stellingen) 
A3. kennis van begrippen (b.v. relaties en parameters van verschijnselen) 
A4. kennis van konventies (b.v. tekens en symbolen) 
A5. kennis van richtingen (trends) en volgorden (b.v. het juist rang-

schikken van fysische verschijnselen 
A6. kennis van klassifikaties, kategorieën en kriteria 
A7. kennis van wetenschappelijke technieken en procedures 
AB. kennis van wetenschappelijke regels en wetten (toepassing en repro-

ductie van genoemde kennis) 
A9. kennis van theorieën of belangrijke netwerken van begrippen 
AlO.herkenning van kennis in een nieuwe samenhang 
All.vertalen van kennis van de ene symbolische vorm in de andere 

B. Methoden van wetenschappelijk onderzoek: 1. waarnemen en meten 
81. waarnemen van voorwerpen en verschijnselen 
B2. beschrijven van waarnemingen in geschikte taal 
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B3. Meten van objecten en veranderingen {niet alleen kwalitatief en een
voudig) 

B4. Keuze van geschikte meetinstrumenten 
B5. De rol van het schatten bij het aflezen van meetinstrumenten en daar

bij het inzien van beperkingen in de meetnauwkeurigheid 

C. Methoden van wetenschappelijk onderzoek: 2. een probleem zien en wegen 
zoeken om het op te lossen 
Cl. Herkennen van een probleem 
C2. Opstellen van een (werk}hypothese 
C3. Middelen kiezen om een hypothese te toetsen 
C4. Geschikte wegen uitstippelen om proeven uit te voeren 

D. Methoden van wetenschappelijk onderzoek: 3. gegevens interpreteren en 
generalisaties formuleren 
Dl. Experimentele gegevens verzamelen 
D2. De gegevenstresenteren in de vorm van functionele relaties 
03. Interpreteren van experimentele gegevens en waarnemingen (de eerste 

stap in de analyse van de resultaten van het experiment} 
D4. Extrapoleren en interpoleren 
DS. Evaluatie van een hypothese met behulp van verkregen gegevens 
D6. Formuleren van generalisaties op grond van de verkregen relaties 

E. Methoden van wetenschappelijk onderzoek: 4. konstruktie~ toetsing en her
ziening van een model 
El. Erkennen van de noodzaak van een model 
E2. Formulering van het model 
E3. Specificeren van de relaties, die door het model verklaard worden 
E4. Afleiden van nieuwe hypothesen uit een model 
ES. Interpreteren en evalueren van toetsingsexperimenten 
E6~ Formuleren van een herzien, verfijnd of uitgebreid model 

F. Toepassing van wetenschappelijke kennis en methoden 
Fl. Toepassen op nieuwe problemen in hetzelfde wetenschapsgebied 
F2. Toepassen op nieuwe problemen in een ander wetenschapsgebied 
F3. Toepassen op nieuwe problemen buiten de natuurwetenschap 
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G .. Handvaardigheid 
Gl. Ontwikkelen van vaardigheden in het gebruik van laborat. instrumenta

rium 
G2. Veilig en zorgvuldig uitvoeren van normale laboratoriumtechnieken 

Hier zijn door L.E.Klopfer nog enige gedragskategorieën in het affektieve 
domein aan toegevoegd, die in ons geval, zoals eerder vermeld, niet ter zake 
zijn. (Hen I). 

Noot: Het moge duidelijk zijn dat diskussies over de indeling van examen
vragen in de kategorieën van een taxonomie slechts nuttig zijn, voor 
zover het meetinstrument (= die taxonomie) als zodanig bruikbaar en 
ondubbelzinnig is16). 
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V. Begrippen en formules bij de analyse van de opgaven 

Om de doelmatigheid van een test te meten zijn er, naast een kognitieve eva
luatie, in de theorie van de item-analyse een aantal karakteristieken en 
begrippen ingevoerd, aan de hand waarvan door statistiek te bedrijven kon
klusies getrokken kunnen worden. 
Met de parameters voor welke berekeningen in hoofdstuk IX, bijlage 1., enige 
terminal-programma•s zijn opgenomen kunnen aldus, door invoer van de ver
zamelde gegevens, uitspraken gedaan worden over moeilijkheid, validiteit, 
betrouwbaarheid e.d •. 
Van veel soorten statistische grootheden komen verschillende variëteiten voor. 
Daardoor is men in staat de verschillende eigenaardigheden van het waarnemings
materiaal tot hun recht te doen komen. Er zijn dan ook algemene kenmerken of 
eisen aan te geven waaraan praktisch bruikbare statistische grootheden zo 
goed mogelijk behoren te voldoen; een statistische grootheid dient17 ): 

l Ondubbelzinnig bepaald, dus nauwkeurig gedefinieerd te zijn 
I Doorzichtig van betekenis te zijn 
l Eenvoudig te berekenen en mathematisch hanteerbaar te zijn 
i Doeltreffend te zijn 

We zullen nu een aantal van de belangrijkste begrippen, die in de programma's 
van hoofdstuk IX, bijlage 1, gebruikt worden, verklaren, eventueel hun for
mules geven, zonodig begeleid door een korte toelichting18 )l9) 20 )21). 

Een test of toets is iedere vorm van een onderzoek dat ons in staat stelt een - --
indruk te krijgen van de bekwaamheid van een student. Een test kan bestaan 
uit verscheidene vraagstukken of items. 
Bij het ontwerpen van een test moet men zich allereerst afvragen: Wat willen 
wij met deze test meten? 
Aan elk beantwoord item wordt door de korrektor een aantal punten toegekend: 
de itemscore: B 

In ons geval wordt aan een juist beantwoord item, de itemscore 1, een niet 
volledig beantwoord item de itemscore i, en aan een onjuist beantwoord item 
de itemscore 0 toegekend. 
Indien we de itemscores (van de N vraagstukken) van één leerling bij elkaar 
optellen krijgen we de ruwe score van die leerling 

N 
x=IB. (1) 

j=O 
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Om een overzicht te krijgen van de totaalscores van alle leerlingen (= M) 
worden deze in een frequentieverdeling gerangschikt, die in een grafische 
vorm gemakke 1 ijk kan worden af ge 1 ezen in het z.g. ko 1 ommen di agram22 ). 
Een frequentieverdeling kan (vooral bij kleinere steekproeven) nogal wat 
schommelingen vertonen. Een inzicht in het verloop van de totaalscores is· 
dan duidelijker door de percentielscores te geven: een bepaalde percentiel
scores is het getal dat de som der mensen met de lagere scores plus de helft 
van di eg enen met juist d.i e bepaa 1 de score aangeeft, omgezet in een percentage 
van het totaal aantal getesten. Op deze wijze kan met de eerste oogopslag 
b.v. het percentage onvoldoenden worden afgelezen. (vgl. cumulatieve frequentie
verdeling). 
De variatie in de scores is de mate waarin de scores van elkaar afwijken. 
Deze grootheid is het best in een getal uit te drukken met de standaardmaat 
voor de spreiding der scores rond het gemiddelde: de standaardafwijking. De 
standaardafwijking van een toets is hoog als de leerlingen sterk verschillende 
prestaties leveren; ook de variantie (het kwadraat van de standaardafw.) is 
dan groot: 

Gemiddelde: 

Standaardafw.: 

- .~x 
X .: •' =;;..;o;___ 

M 

v 2 2' 
s= ~ -<x> 

(verder: I~ > (2) 

(3) 

Bij kleinere groepen (zoals in ons geval de klassen) worden de scoreverdelingen 
voor een groot deel door het toeval bepaald. Er wordt dan aangenomen, dat de 
verdeling steeds 11 normaal" is. Dat wil zeggen, enkeltoppige-klokvormige 
verdelingen, te benaderen met de formule: 

1[ 1 ~~)1 
sVTrf J 

Hierbij zullen dan 95% van de gebeurtenissen binnen de grenzen x-2s en x+2s, 
en zelfs ruim 99% binnen de grenzen x-3s en x+3s vallen. 

Hoe groter de verschillen in prestatie bij een toets, des te groter kan de 
betrouwbaarheid r worden. Deze betrouwbaarheid van een toets is een getal 
(tussen 0 en 1), dat aangeeft hoe konstant de toets de vaardigheden van de 
leerling toetst; in hoeverre de leerlingen bij herhaling van het examen onder 
dezelfde omstandigheden eenzelfde score zouden halen. Op het eerste gezicht 
is er geen reden waarom de leerling op het ene moment een andere score haalt 
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dan op een ander moment. Er zijn echter allerlei toevalsfaktoren die invloed 
hebben op de score van de leerling. We kunnen dus konkluderen dat hoe beter 
een toets is, des te minder de leerlingen door toevalligheden worden bevoor
of benadeeld. De betrouwbaarheid zal dan hoog zijn. 
De betrouwbaarheid wordt gemeten met de Kuder-Richardsonformule 

(4) 

We gaan hier in hoofdstuk VIII nog nader op in. 

De standaardmeetfout geeft aan hoeveel punten meer of minder de leerling op 
een ander gelijkwaardig examen zou kunnen hebben: 

se=s..;t::r' (5) 

Naast de betrouwbaarheid van een toets, is het ook mogelijk de validiteit 
te bekijken, d.w.z. in welke mate de toets de gewenste bekwaamheden meet, 
dus hoger scoort voor de op dat gebied "betere" leerlingen. Men zou een va
liditeitskoëfficiënt kunnen berekenen als er een kriterium-test aanwezig 
iou zijn, waarvan bekend is, dat zij de gewenst bekwaamheden meet. Daar we 
niet beschikken over een dergelijke test, moeten wij de konklusies over 
validiteit trekken uit de verscheidene korrelatiekoëfficiënten. 
Een korrelatiekoëfficiënt is een wiskundige grootheid, die de mate van samen
hang (afhankelijkheid) tussen twee variabelen aangeeft. (grafisch zichtbaar 
te maken in een spreidingsdiagram). De waarde ervan ligt tussen -1 en +1. 
De betekenis: a +1.0 volkomen (positieve) samenhang 

b 0.0 onafhankelijkheid 
c -1.0 volkomen omgekeerde evenredigheid 

De lijn waarbij de punten in het spreidingsdiagram (puntenwolk of korrelatie
tableau) zich aansluiten, noemt men de regressierechte; we spreken over lineaire 
korrelatie. Deze rechte wordt aangebracht in het spreidings-diagram door toe
passing van de kleinste kwadratenmethode en levert bij bovenstaand: 
geval a: een rechte van links-onder naar rechtsboven 

ll b: een rechte horizontaal (of vertikaal) 
n c: een rechte van linksboven naar rechtsonder. 

Dus principe: Stel er zijn M waarnemingen in het spreidingsdiagram (x;'Yi). 
Dan is de regressie-lijn van de vorm: y = mx+b met m = richtingskoëfficiënt 
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en b = snijpunt van de lijn met y-as. 

In ons geval dus 

m r Xj + b.M = ~ Yj 

m- Ml.Xjyj-(lXjH'rYj) 

- Ml:xj2-(lx/ 

b.:: <I Yj)( ~ xf> -C'rxj YjHI Xj) 

M~x·2 - <1x·)2 I I 

De deviatie van elk punt afzonderlijk luidt: d. = mx.+b-y .. 
1 1 1 

De variantie is dan 

(6) 

(7) 

(8) 

{9) 

Op deze wijze zijn ook de sommen van de kwadraten der horizontale af

standen tot een (regressierlijn te minimaliseren. 
De formule voor de korrelatiekoëfficiënt luidt: (met weglaten v.d. indices). 

(10) 

met19)20) wordt de ( 11) 

ingewikkelde k.k.-verdeling getransformeerd naar een ongeveer normale z-
verdeling (met spreiding 0":1/'1/M-3 > (12) 

De betrouwbaarheidsgrenzen voor de korrelatiekoëfficiënt zijn verkregen 
door de inverse transformatie: 

voor z' staat: 
r = ( e2z:.1 )/( e?-z~ 1) 

z + 1,96~ 
z -1.96 0" 

(95°/o-maxJ 
( 95 oIo -min . ) 

(13) 

Informatie over de afzonderlijke items in een test, en wel in hoeverre een 
item goed beantwoord is door de goede (-hoogscorende) leerlingen en fout 

beantwoord door de slechte (-laagscorende) leerlingen vekrijgen we uit de 

item-totaal-korrelatie (ook wel item-test-korrelatie genoemd): rit' Hoe 
hoger de rit' des te groter is het aandeel van het item in de diskriminerende 
werking van de hele toets. Als de rit negatief is, betekent dit dat de per
sonen met hoge (totaal)-testscores meer moeilijkheden met het item hebben, 
dan de personen met lage testscores. 



-18-

Een index voor de moeilijkheid van een item is de p-waarde: het aantal 
personen dat het goede antwoord geeft (+ in ons geval de helft van de per
sonen met een halfgoed antwoord), gedeeld door het totaal aantal mensen 
dat aan de test meedoet. Bij meerkeuze-toetsen kan men op dezelfde wijze 
de moeilijkheidsgraden voor de afleiders bepalen; het aantal mensen dat die 
afleider kiest gedeeld door het totaal aantal deelnemers. 

dus p-waarde: 

Algemene kriteria t.a.v. bovenstaande grootheden worden in de volgende 
hoofdstukken besproken. 

(14) 
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VI. De Demonstratie-proef 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk III reisde dr.W.Lignac met onderbeschreven 

opstelling de deelnemende scholen af. Tegelijkertijd nam hij daarbij de onder 

bijlage 2 (hoofdstuk IX) beschreven praktikumproef-begeleiding op zich. 

Dit schoolonderzoek werd afgenomen in begin januari '73. 
Het idee voor deze demonstratieproef werd ontwikkeld aan de hand van reeds 
eerder door mij ontworpen vraagstukken bij de applikatiekursus M.A.V.O.
natuurkunde-docenten23). In nauwe samenwerking en overleg met de heren 

J.Ph.Steller en G.v.d.Aalst werd gekomen tot onderstaande opzet. 

D 

verklaring 

A Lucht-rail 
B Ticker-timer (met variabele frequenties) 
C stroboskoop (voor meting van de frequenties) 
D kompressor (lucht) 
E papierrolletje 
F gewichtje(s) (massa) 
G 11 11 

H (wri jvi ngsl oos f'wagentje 11 

I katrol 
J draad 
K papierstrook 
L asymetrisch asje 

fig. 1 
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De begeleiding van dr.Lignac bestond uit het demonstreren van de proeven en 
een korte explikatie van de gebruikte apparaten. 
Door op deze wijze de werken te presenteren, waren we er zeker van dat o.a. 
het resulterend cijfermateriaal in alle klassen tot stand is gekomen na in 
grove lijnen identieke demonstraties. 
Op al de deelnemende scholen is nu n.l. de proef in ongeveer eenzelfde 

.tempo, met dezelfde nadruk en met een overeenkomstige toon gebracht. 
De klassen werden in groepen van een man of acht gesplitst, die om de op
stelling werden gegroepeerd. Na een demonstratie met de hiervolgende bege
leiding werden de opgaven uitgedeeld. 
Begeleiding (summier): We voeren enige malen de proef uit waarbij we de 
belasting aan het wagentje en aan de draad veranderen. Bij deze proeven 
ontstaan met de ticker-timer series puntjes op de papierstrook; deze zijn 
een maat voor de beweging van het wrijvingsloze wagentje op de rail. 
De bijlagen bij deze opgaven zijn reprodukties van zulk een verknipte strook. 
Het puntje aan het rechteruiteinde van de bovenste strook is hetzelfde puntje 
als die welke aan het linkeruiteinde van de tweede strook zichtbaar is, enz .. 
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Schoolonderzoek HAV0-5 

Proefwerk n.a.v. een demonstratieproef. 

Naam school 
Naam leerling: 

januari 1973 

Schrijf uw antwoorden in de daarvoor opengelaten ruimten onder de vragen. 

1. Bereken door meting aan de als bijlage I toegevoegde verknipte papier
strook de gemiddelde snelheid van het luchtkussenvoertuig over het 
traject BC. 

(0,50 m/s)* 

2. Bereken de gemiddelde snelheden over de trajecten vermeld in onder
staande tabel. (tB is het tijdstip waarop het punt B geregistreerd is). 

tijd in seconden 
tot * van vgem gem. 

tB tB+0,2 (0,42 m/s) 

tB tB+0,1 (0,38 m/s) 

tB-0,1 tB (0,31 m/s) 

tB-0,2 tB (0,275m/s) 

3. Wat verstaat men onder de snelheid op het tijdstip tB? 

4. Bereken de snelheid op het tijdstip tB. 

*** 
V t = • • • • • • • • • • • • • 

B 

Als u dit blad inlevert krijgt u de volgende opgaven.** 

* ten gerieve van de lezer van dit verslag zijn hierbij tussen haakjes de 
juiste uitkomsten opgenomen. 

** reden hiervan is een verbetering van bovenstaande berekeningen door de 
gegeven waarden bij de volgende opgaven te voorkomen. 

***af te leiden uit vraagstuk 2; tijdgebrek noopt ons daarbij slechts een 
paar waarden te gebruiken, waardoor berekening van vraag 4 welbeschouwd 
niet te best kan zijn. 



Oe frekwentie van de t icker 

timer 1s 20Hz. 

SIJLAGE 

I 
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De volgende gegevens en vragen hebben betrekking op bijlage II. Uit metingen 

en berekeningen aan bijlage II volgt: 

V = 
tB 

0,27 m/s 

vt = 0,52 m/s 
c 

vt = 0,76 m/s 
D 

5. Bereken uit bovenstaande gegevens de gemiddelde versnelling over het 
traject BC, en ook over het traject CD. 

2 * (0,50 m/s ) 

(0,48 m/s 2) 

6. Wat kunt u n.a.v. de antwoorden van vraagstuk 5. zeggen over de aard van 

de beweging van het luchtkussenvoertuig? 

7. Bereken nu de versnelling van het luchtkussenvoertuig uit de gegevens zoals 

die bovenaan bijlage II vermeld staan. 

2 * (0,50 m/s ) 

8. Verklaar het verschil tussen de uitkomsten van vraag 5. en vraag 7. 

9. De ticker-timer wordt geijkt met een stroboskoop (20Hz). 

Wat zien we bij de ijking als de frekwentie van de ticker 10Hz. is? 

10. Wat zien we als de frekwentie v.d. ticker 40 Hz. is? 

* zie noot bladzijde 21. 



massa. van het luchtkussen
voertul g .:: 180 g. 
toegevoegde massa aan het lucht
kussenvoertuig= 200 9· 
massa aan het draadJe=- 20 g. 
frekwentie t ickertimer =20Hz. 

BIJ LAGE 

u 
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De indeling van deze opgaven in de kategorieën der taxonomie (hoofdst.IV). 

item 
1 

omschrijving 
Waarnemen van de beweging van het karretje op de 
luchtrail, de manier waarop de puntjes op de band 

kategorie 

komen . . . . • . . . . • • . . .. . . . • . . . • . . . . • • . . • . . . . . • . . . . . . BI 

Het meten van een afstand........................ B3 
Uit deze afstand en de frequentie een berekening 
van de (gemiddelde) snelheid maken; wat is fre-
kwentie?......... ... .. . . . . ... . . . .. . . . . . ... .. . . . . . A2, A3, Dl 

2 Het meten van afstanden (over enige trajekten)... B3 
Het berekenen van gemiddelde snelheden........... (A2), Dl 

3 Kennis van de defi ni tie van de sne 1 hei d op een 
tijdstip......................................... A2 

4 Berekeningen uit gegevens van vraag 2 en 3 Dl, D3 

5 Kennis van het begrip: versnelling; berekening 
ervan met de beschikbare gegevens ................ , A3, Dl 

6 Waarneming en interpretatie van de antwoorden op 
vraag 5.......................................... 85, 03 

7 Kennis van de formule F = m.a.; toepassen van deze 
formule met gebruikmaken van (niet zelfverzamelde) 

8 

gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A3, Fl 

Waarnemen van het verschijnsel wrijving ......... . 
Interpreteren van de gegevens uit 5 en 7 ........ . 
Een hypothese opstellen voor het verschil ........ . 
(Herkennen van berperkingen in meetnauwkerigh.) .. . 

Bl 
D3 
D5 

(B5) 

9 Waarnemen, voorspellen, beschrijven en interprete-
ren van de gegevens ............................... Bl, B2, D3, C2 
Toepassen van kennis in een praktische situatie die 
de leerlingen niet vertrouwd zal zijn geweest ..... Fl 

10 Zie 9 Bl,B2,D3,Fl 
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De resultaten van de statistische verwerking m.b.v. de programma's in bij
lage 1. hoofdstuk IX. 
De meeste grootheden spreken voor zichzelf, of zijn reeds in hoofdstuk V 
besproken. 
Voordat het schoolonderzoek is afgenomen, is er door de leraren een prognose 
opgesteld, voor iedere leerling, en wel op de volgende manier: 

++ : voor een leerling waarvan de leraar vrijwel zeker is dat hij dit soort 
werk beter zal maken dan zijn rapportpunt doet vermoeden 

+ vermoedelijk iets beter dan het rapportpunt 

0 " gelijk aan " " 

" iets slechter dan " 
vrijwel zeker slechter dan " 

In de numerieke verwerking is een ++ gehonoreerd met 2 punten boven op het 
rapportpunt, een+ met 1 punt, etc .. 

Om een éénduidig score-overzicht te verkrijgen werden alle formulieren nadat 
ze door de leraren nagekeken waren, nogmaals door mij beoordeeld. Aan ieder 
item werd een 1 (volledig goed), i (niet geheel juist) of een 0 (fout) toe
gekend. Er is dus geen "goed-fout" (1-0) beoordeling toegepast, dit in 
verband met het geringe aantal vraagstukken bij deze werken. 

Voor de berekening van de korrelatie score-geslacht werd aan een jongen een 
1 toegekend en aan een meisje een 0: een positieve korrelatie wil dus zeggen 
dat de jongens een relatief betere prestatie hebben geleverd dan de meisjes. 

In tabel 1 bekijken we achtereenvolgens het klassenummer, het aantal leer
lingen daarin, de gemiddelde score met de standaard afwijking, de korrelatie
koëfficiënt (k.k.) score-rapportpunt, de k.k. score-prognose, de k.k. score
punt leraar, de k.k. score-geslacht, de k.k. score-leeftijd, de betrouwbaar
heidskoëfficiënten en de standaardmeetfout. Bij de korrelatiekoëfficiënten 
zijn hun 95% betrouwbaarheidsintervallen opgenomen. 



I .......... I -1 
0.. 0" 0" 0 
('[) 0 ...s. .-+ 

< (.J. PJ 
0 ('[) PJ 

klas aantal gemid.• stand 
leerling. 

I •• 
score , afwiJk. 

I 
:::1 :::1 ('[) ..... 
.-+ :::1 
0" ('[) .-. PJ PJ 
""S :::1 1.0 PJ PJ 
('[) ('[) :::1 :::1 
:-:- 0 .-+ .-+ 

1 14 4.89 2.05 
('[) :::1 :-:- PJ PJ 
:::1 0.. 0 ..... ..... 
0.. ('[) ""S 
('[) ""S ""S < 0.. 

('[) ""S ('[) 
n ..... PJ ('[) 

2 19 4.61 2.09 
.-. 0 PJ PJ __, 
(.J. -o .-+ 1.0 :::1 
-i) 1.0 ...s. IJ) ('[) 
('[) ('[) ('[) rt 3 
""S :::1 I c: ('[) 
IJ) 0 :-:- :-:- :::1 3 19 4.61 1.84 

3 0 :-:- 0.. 
N ('[) ('[) ('[) ('[) .-. :::1 -i) :::1 

(.J. . -i) 
:::1 .-. ('[) 

n ('[) 
4 8 2.81 1.98 

< .-. ""S 
PJ ('[) ...... 
:::1 :::1 ...s. 
::::. .-+ :::1 
('[) ('[) 1.0 

1.0 :::1 ('[) 
5 16 2.31 1.20 

('[) :::1 
N 

0.. .-. N .-. (.J. ....... 0 
< :::1 0 \0 
('[) . . 6 17 3.03 1.65 
""S 0.. 
IJ) ('[) 
('[) 

.......... 
""S \0 
('[) U1 

7 19 4.05 2.44 
0.. ~ 
('[) 
:::1 o-
('[) ('[) 
:::1 rt 

""S 
8 23 3.85 2.12 

0 0 
:::1 c: 
0" ~ 
('[) 0" 
:-:- PJ 
('[) PJ 9 29 3.88 2.12 
:::1 ""S 
0.. ::r . ('[) ..... 

0.. 
1/) 

10 17 3.4lt 1. 77 
1.0 
""S 
('[) 
:::1 
N 
('[) 

11 28 4.14 2.25 
:::1 

(12) 

tabel 1 
kor. koëf. kor:ko'èf. kor:koëf. kor.koëf. kor:kot:f betrouwbJbetrouwb.lstand. 

. .. I .. I 
score-rap. SC':"progn SC':"pnt.l. SC':'" leeft. sc':"'gesl. koef. (5. Bl 1koef.CK.RJ 1meetf. 

I I 

+.64 +.65 +.9E +.32 
f-.17 +.19 +.94 -.28 +.38 .Bo .58 1.33 

-.40 -.38 +.8'1 -.72 
+.71 +.74 +.94 +.15 

f-.37 +.42 +.85 -.46 -.15 .81 .65 1.24 
-.10 -.04 + .. 64 -.82 
+.66 +.54 +.92 +.59 

f+-.29 +.11 +.Bo +.13 -.06 .75 .48 1.33 
-.19 -.36 +.5t:ï -·39 
+.88 +.89 +.96 +.59 

f+-.48 +.49 +.77 r-.30 -- .81 .66 1.15 
-.34 -.32 +.14 -.86 
+.83 +.84 +.59 

ff-.56 +.58 -- r-.02 +.26 .48 .07 1.24 
-.09 +.12 -.61 
+.61 +.72 +.91 +.07 

ff-.18 +.37 +.76 r-.48 +.26 .61 .36 1.32 
-.33 -.13 +.44 -.81 
+.84 +.18 +•9'1 +.24 

+.62 +.54 +.93 r-.29 +.25 .74 .72 1.29 
+.24 +.11 +.8~ -.69 
+.67 +.71 +.9? +.30 

+.36 +.43 +e93 .... 16 +.16 .77 .58 1.37 
-.06 +.02 +.Be:; -·57 
..... 69 +.74 +.8't +.24 

+.43 +.50 +.74 -.19 -.18 .83 .60 1.34 
+.08 +.16 +.51 -.56 
+.,88 +.59 1.oc +.67 

+.70 +.16 +.99 f+-.01 +.14 .56 .45 1.31 
+.33 -.35 +. 9/ -.66 
+.67 +.67 +. 9lJ 

+.39 +.39 +.87 -- +.07 .70 .65 1.33 
+.02 +.02 +.7~ 

I 
N 
-.....! 
I 
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Gegevens over de diskriminatie er. je moeilijkheid van de items. 
. _..., DP. itP.m-ti=!St-k tl"l"ll> 1::1 i~ 
1 tem nr. 4 5 6 7 8 9 10 -- 1 2 3 abel2 

l(l as aantalleert 

1 14 .71 .87 .41 .70 ·33 .oo .49 .47 .36 .38 

2 19 .67 .87 .51 .42 .45 .29 -.02 .58 .70 -70 

3 19 .65 -55 .25 .40 .52 .64 .56 .56 .49 .52 

4 8 .47 .42 .oo .07 .86 .82 .6;J .56 -77 .61 

5 16 .04 .29 .26 .41 .75 .61 .21 .68 .50 .41+ 

6 17 .61 -71 .34 .29 .66 .04 -.20 .31 ·71 -75 

7 19 ·53 -77 .76 .67 .48 ·35 .38 .69 .60 -75 

8 23 .69 -79 .21 .63 .56 .29 .25 ·.53 .68 .64 

9 29 .50 .46 .44 .54 .61 .58 -53 -57 .70 .67 

10 17 .40 .81 .19 .44 -57 .24 .41 .56 ·73 .. 70 

11 28 .55 .61 .47 ·59 .65 .68 .20 .49 .58 .56 

De p-waarden. 
·--+ 
1 tem nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tabel3. 

~klas 

1 .57 .64 .14 -57 .36 1.00 .43 .32 .50 .36 

2 .71 .68 .21 .16 .84 -79 .13 -37 .40 .32 

3 .87 .76 .11 .21 .63 ·53 .21 .45 .47 .37 

4 .25 .25 .oo .18 .56 -75 .13 .25 .31 .13 

5 .41 .34 .03 .09 .38 ·53 .09 .13 .19 .13 

6 .56 .44 .15 .12 .41 -53 .27 .09 .29 .18 

7 .63 .58 .29 -34 .50 .71 .29 .21 .26 .24 

8 .50 -57 .13 .20 .• 52 -59 .39 .26 .33 -37 

9 .71 .60 .21 .26 .53 ·53 .22 .21 .35 .26 

10 .56 .62 .18 .21 .47 .68 .18 .21 .. 18 .18 

11 .70 .68 .39 .25 .55 .48 .25 .13 .43 .29 

gemidd. ... 59 .56 .17 .23 .52 .64 .. 23 .24 .34 .25 

Konklusies over bovenstaande gegevens worden getrokken in hoofdst. VIII. 
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VII .. De praktikurn-proef 

De tweede serie vraagstukken die hier besproken wordt werd tegelijk met de 
in hoofdstuk IX, bijlage 2, demonstratieproef afgenomen in begin-half april 
1973, op dezelfde wijze als beschreven in hoofdstuk VI. 
Het idee voor deze proef werd ontleend aan de 11 Wig-Wagn 24 ). 
In overleg met dr.J.Steller werden de bijbehorende vraagstukken ontworpen. 
Het begeleidend kommentaar van dr.W.Lignac kon heel summier zijn. 
Voor de statistische verwerking is hetzelfde terminal-programma gebruikt 
als voor de verwerking van de demonstratieproef (hfdst.VI). 

fig. 2' . D 

A. houten bakje waaraan de veerbladen (vast) zijn bevestigd 
B. veerbladen 
c. Aluminium stripje (bakje), waarop gearceerd •n antislip strookje (demon-

teerbaar) 
D. massa•s 
E. tafelklem 
F. vleugelmoeren (om bakje te demonteren) 

Verder werd nog gebruik gemaakt van een stop-horloge en een Unster (veer
balans), die geijkt was in Newtons. 



Naam: 
School: 
Klas: 
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Schoolonderzoek H.A.V.0.-5 

Leeftijd: 

Jongen/meisje: 
Leraar: 

Laatste rap.punt natuurkunde: 

apr i 1 1973 

Bij de berekeningen mogen zowel de rekenlineaal als de bijgevoegde tabel 
gebruikt worden. 
Als we de aluminium-strip heen en weer bewegen en dan loslaten ontstaat er 
een trilling. 

1. Bepaal met behulp van de stopwatch de trillingstijd T100 , als er op 
het aluminium stripje een massa van 100 g. wordt aangebracht. Bepaal 
ook T200 . 
Noteer de waarnemingen én berekeningen hieronder. 

(T100 = 0,31-0,33 s.)* 
(T200 = 0,38-0,41 s.)* 

Verder is gegeven dat de trillingstijd van het onbelaste stripje 
T0 = 0,21 s. 

en dat T400 = 0,54 s. 

2. Teken met de nu bekende gegevens een grafiek, waarin Tm beschreven wordt 
als de funktie van m. (op het grafiekenpapier, volgende blad).** 
N.B. m is de massa van de gewichten op de strip. 

(zie kromme in grafiek)* 

3. Uit deze grafiek volgt dat: (kruis het juiste aan) 
T is evenredig met m ................. 0 

T is afhankelijk van m ............... 0 

T is evenredig met 1/m ............... 0 

Het verband tussenTenmis lineair .. O 

4. Bepaal uit de grafiek (van vraag 2) de trillingstijd T300 bij 
massa van 300 g. op het stripje. 
Laat duidelijk zien hoe je het gedaan hebt. 

( ® ) * 

een 

(0,46-0,48 s.) * 

* zie noot bladzijde 21. 
**om tijdverspillen te voorkomen is het grafiekenpapier zodanig in

gedeeld dat extrapolatie van de grafieken mogelijk is. 



blsdz. 2. Naam: 



-32-

Schoolonderzoek H.A.V.0.-5 april 1973 

naam: klas: 

5. Teken op het volgende blad millimeter-papier de grafiek van r2 als 
funktie van m. 

(zie rechte in grafiek)* 

6. Uit deze grafiek volgt dat: {kruis het juiste aan) 
r2 is evenredig met m ................... 0 
T is evenredig met m ................... 0 

T2 is evenredig met 1/m ................. 0 

Het verband tussen T2 en mis lineair ... 0 (m )* 

7. Bepaal nu uit deze grafiek r300 (en laat zien hoe je het gedaan hebt). 

(T2 = 0,21-0,22 s2)* 
(T = 0,46-0,47 s ) 

8. Welke van de twee uitkomsten voor r300 (die van vraag 4 of die van 
vraag 7) zal betrouwbaarder zijn en waarom? 

(vrg.7; een rechte is 
beter te interpoleren 

* dan een kromme) 

9. Bepaal de massa van het aluminium-stripje uit de grafiek van 
vraag 5 (laat dit ook in de grafiek zien). 

(± 78 g. - extrapoleer) 

lD.Maak de strip los en weeg deze met de veerbalans; 
Hoe groot is de massa? Verklaar het verschil tussen deze uitkomst 
en die van vraag 9. 

(± 62 g. mét de vleugelmoeren; 

* 

* de veerbladen hebben massa!) 

ll.Geef het gevonden verband tussen T en m in formule-vorm. 

(b.v. 

* zie noot bladzijde 21. 

T = Vr.J1totaat' c 



bladso 4. Naam: Klae: 
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TABEL. <bijlagt bijhe-t praktikuml 

2 
x x 

2 
x x 

2 
x x 

o.oo o.ooo 0.34 0.116 0.68 0.462 
.01 .ooo .35 .123 .69 .4?6 
.02 .ooo .36 .130 .70 .490 
.03 .001 
.o4 .002 

.37 .137 

.}8 .144 
.71 .504 
.72 .518 

.()? .003 

.o6 .oo4 
.39 .152 
.40 .160 

.73 .533 

.74 .548 
.0? .005 
.oB .oo6 

.41 .168 

.42 .1?6 
.. 75 .563 
.76 .578 

.09 .ooB .43 .185 .?7 .593 

.10 .010 .44 .. 194 o?8 .608 

.11 .012 .45 .204 .?9 .624 

.12 .o14 .46 .212 .Bo .640 

.13 .01? .4? .221 .81 .656 

.14 .020 .48 .230 .82 .672 

.15 .023 

.16 .026 
.49 .240 
.50 .250 

.A; .689 

.84 .?06 
.1? .029 o51 .260 .85 .723 
.18 .032 o52 .270 .86 .?40 
.. 19 .036 •. 53 .281 .8? .757 
.20 .C.4o .54 .?.92 .88 .774 
.21 .o44 .55 .303 .89 o792 
.22 .o48 .56 .~14 .90 .810 
.23 .053 o5? • 325 .91 .828 
.24 .058 .• 58 .336 .92 .846 
.25 .063 .59 .348 .93 .865 
.26 .068 .60 .;60 .94 .. 884 
.2? ,..0?3 .61 .3?2 -95 .903 
.28 .078 .62 .384 .96 .922 
.29 .o84 
.30 .090 

.63 I .397 

.64 .410 
.97 .941 
.98 .960 

.?1 .096 .65 .423 .99 .980 

.32 .102 .66 .436 1.00 1.000 

.33 .109 • 67 .449 . 
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_·-uitkomsten van de opgaven 2 en 5. 

+ ·0.10 

L 

50 100 lSO 200 
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De indeling van deze opgaven in de kategorieën der taxonomie (hoofdstuk IV) 

item 
1 

2 

3 

4 

Omschrijving 
Het waarnemen van trillingen en het berekenen van de 
trillingstijd aan de hand van enige metingen (zelf 

kategorie 
Bl, B3 

vaststellen, hoeveel trillingen per meting).......... Dl 
waarbij omgegaan moet kunnen worden met stopwatch en 
Wig-Wag ............................................. . 

Het op de juiste wijze meten van de trillingen (dus Gl 
0,1,2, etc., niet 1,2,3, etc.) 

De gegeven en gemeten waarden ....................... . Dl 
moeten in een grafiek uitgezet worden................ All 

Uit deze grafiek een conclusie trekken over het ..... . 
verband tussenTen m (wat betekent dit) ...•......... · 

Door interpoleren in de grafiek een waarde aflezen* .. 

D3 
A2 

D4 

5 Berekende of in een tabel opgezochte waarden in een 

6 

7 

grafiek uitzetten ................................... . 

Zie opgave 3 ........................................ . 

Door interpoleren van de grafiek een waarde aflezen*. 
door reproduktie van de kennis van worteltrekken (iets 
wat zeker al eens eerder gedaan is), de juiste waarde 

All, Dl 

A2, D3 

D4 

berekenen (met de tabel of rekenliniaal)............. Cl 

8 Schatting van de beperkingen in de meetnauwkeurigheid 
bij metingen (eventueel opstellen van een hypothese). 

9 Interpretatie van de grafiek en door extrapoleren op-

10 

lossen .............................................. . 

Ontwikkelen van vaardigheid met het meetinstrumenta
rium, meten, beschrijven en schatten van metingen en de 
nauwkeurigheid ervan, omrekenen van Newtons ......... . 
Evaluatie van een hypothese uit de gegevens ......... . 

11 Opstellen van een funktionele relatie tussen de groot-

B5, (D5) 

D3' D4 

Gl 
Bl, B2, B5 
AS 

D5 

heden ... ~~················e••························· 02 

*deze vraagstukken zijn op een hoger niveau te brengen door b.v. de vermelding 
van twee grenswaarden te eisen waar binnen het resultaat zal kunnen liggen. 



tabel4 

I -i 
N 0 ..... rt 
('[) PI 

PI 
0 
0 
7" PI PI 

klas aantal 
. I kor. kcêt. kor.koët. kor.koëf. kor.koëf. kor.koët betrouwb .;betrouwb.l stand. gem 1d. 1 stand. 

leerling. score :afwijk. 1sco re- r.ap. sc:- progn SC";" pnt.l. SC.:-leeft. sc.-gesl. koëf. (5.8)1 koëf.(K.R.):meetf. 
I I 

+.24 +.47 +.94 +.1 ( 

0 
ro 
-s 
('[) 
Ul 
c:: ___, 

j;ll PI 
0 ::I ::I 
"C rt rt 
3 PI PI 
('[) 
'""!> 

1 13 6.89 1.62 -.36 ~ .11 +.82 -.48 +.34 .34 .17 1.47 
-.76 -.62 +.48 -.8ë 
+.69 +.55 +.92 +.31 

rt 
Q.J 
rt 
ro 
::I 

7" < 0.. ..... -s ro 
::s PI ('[) 
tO j;ll 

2 19 5-47 1.59 +.35 ft. .12 +.80 -.32 -.11 .63 .09 1-52 
-."!'> --35 +.54 -.7E 

< 
PI 
::I 

ro tO ::I 
::I Ul ro 

rt 3 
0"' c:: ro _.. 

"" ::I 
N 7" 0.. . ro ro 

::I 
N 
""'-.~ ro . ro 

-s 

+.52 +.35 +.93 +.4.:: 
3 19 4.87 1.99 +.08 f- .13 +.83 -.08 -.31 .67 .46 1.47 

--39 +-55 +.61 -.5~ 
+.96 +.96 +.98 +.5C 

4 8 5-75 2.24 +.79 +.77 +.87 -.41 -- .82 .65 1.33 
+ .. 19 +.15 +.43 -.8q 

0.. 
ro 
Ul 
c+ 
Q.J 
c+ ...... 
Ul 
c+ ...... 
Ul 

...... 
::I 
tO 
ro 
::I . . .. ..... N ..... 0 
N . 

+.52 +.35 ~+.92 +.78 
5 16 4.97 1.40 +.04 -.18 +.77 +.35 +.28 .65 .o4 1.43 

-.46 -.62 +.4s -.'52 
+.73 +.76 +.98 +.33 

6 17 3-59 2.30 +.38 + .. 44 +.96 -.25 +.17 .88 .68 1.31 
-.12 -.06 +.88 -.6g 

("') I 
::I" w 
ro -....J 

I 
< ro 
-s 
:i: 
ro 
-s 

"" ...... 
+.72 +.57 +.95 + .. 61 

7 19 5.18 2.34 +.39 f+-.15 +.88 +.17 -.18 .86 .66 1.35 
::I 
tO --.07 -.32 +.70 -.3~::: N ...... 

+.69 +.71 +-93 +.o3 
8 22 4.64 2.26 +.38 +.42 +.85 -.43 -.21 -79 .64 1.36 

-.05 -.01 +.66 - .. 74 
+.52 +.62 +.97 +.56 

9 28 5.36 2.02 + .. 18 +-..32 +.93 +.21 +.12 .72 .46 1.48 
- .. 20 -.06 +.86 -.24 
+.52 +.52 +.94 +.6c 

10 17 4.50 1. 74 +.05 +.02 +.84 -.11 -.04 .51 .31 1.45 

ro 
-o 
;;a er 
)> ...... 
;;-;: N 
-1 . 
....... 
;;-;: N 
c::: 0"1 
3: 
::E: 
fT1 
;;a 
?': 

-.44 -.46 +.59 -.72 
( 11) 

+.64 +" 70 1.00 +.27 
12 24 5.54 2. +.32 t-.41 1.00 -.15 +.01 .78 • 1.46 

-.09 +.01 1 .. 00 - .. 5~ 
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Gegevens over de diskriminatie en de moeilijkheid van de items. 

. ___.. e 1 em- es - orre a 1e. tabel5. 
1 tem nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -r--

klas aant. U ~ 

D 't t t k 1 t' 

1 13 .69 .50 -.36 .41 .54 .78 .81 .18 .65 .17 .02 

2 19 .60 .56 .14 .54 .68 .47 -59 .09 .33 l-•09 .28 

3 19 .56 -71 .52 .68 .63 .57 .45 .25 .29 .01 .56 

4 8 .4o .38 .oo .63 .88 .70 -77 .82 .38 .58 .61 

5 16 .78 .38 .05 .30 .82 .44 .15 .60 .38 -.09 . .14 

6 17 .63 .77 • 45 .76 .78 .63 .28 .46 .47 .58 .31 

7 19 .68 .76 .69 .68 -75 ·51 .65 .47 -57 .34 .41 

8 22 .67 .60 .19 .57 .82 .50 .58 .25 .54 .61 .36 

9 28 .48 .29 .21 .45 -75 -71 .44 .62 .72 .24 -.14 

10 17 .20 .oB o22 .64 .74 .28 .54 .22 .71 .61 .36 

12 24 ·37 .32 .64 .59 .66 .65 .47 .66 -73 -31 -.05 

De p-waarden . 
tabel 6 ·---+ 1tem nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• klas 

1 .58 .58 .89 .89 .73 .58 .69 .62 .69 .42 • ~3 

2 .68 .50 -53 .76 • 71 .63 .58 .26 .21 -39 .21 

3 .55 .47 .71 .76 .45 ·37 .58 .21 .21 .34 .21 

4 .25 .56 1.00 .88 .44 .31 .69 .69 -38 .38 .19 

5 -34 .44 .78 .91 .56 .38 .66 .44 .o6 .34 .06 

6 .41 .44 • 71 .62 .27 .21 .29 .09 .18 .24 .15 

7 -55 .63 .90 .84 .45 .32 .50 .21 .26 3') • c .21 

8 . .43 -75 -77 -39 .30 -59 .11 .34 .34 .07 

9 .57 .66 -57 .79 -59 852 -57 .34 .23 .1+ 1 .11 

10 .65 .62 .38 -79 -53 -35 .29 .09 -32 ·35 .12 

12 .69 .67 .58 .75 .60 .63 • .2o . -31 .19 

gemidd. -53 -55 .71 -79 .52 .42 -54 -30 ·30 ·35 .16 
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gegevens over de twee,in dit werk voorkomende meerkeuze-items. ____.. 

1tem nr. 3 6 tabel 7. 

~ klas 
a-waar-~r- a-waar- a-waar- 0/o ~r-~- a-waar- .P"W*!- 0/o 
de 1e de 2e de 3e de 4e onbe- de 1e de 2 de 3e de 4e onbe-
~.lternat laltem;:t alt. alt. antw. alt . alt. alt . alt lantw. 

1 .oo • 85 .oo .oo 15 .15 .oo .oB .54 23 

2 .16 .47 .05 .26 5 .16 .16 .oo .63 5 
I 

9 .05 .63 .05 ' 
.16 11 .37 .11 .16 -37 0 

4 .oo .63 .oo .37 0 .25 .25 .13 ·37 0 

5 .06 .50 .oo "'19 25 .19 .19 .,.06 .31 25 

6 .oo .82 .oo .06 12 .06 .47 .12 ·35 0 

7 .05 -95 .oo .oo 0 .16 .32 .11 .37 5 

8 .19 .48 .oo .33 0 .19 .19 .19 .38 5 

9 .32 .43 .o4 .18 4 .29 .07 .11 .54 0 

10 ·35 ·35 .oo .18 12 .47 .o6 .06 .29 12 

12 .21 .54 .oo .25 0 .21 .13 .04 .63 0 
. . - . . - - ... .... - - - ..... 

gemidd. .60 .43 

Konklusies uit voorgaande gegevens worden getrokken in hoofdst. VIII 
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VIII. Evaluatie, tendensen en konklusies 

a. Als we de leerstof-lijst natuurkunde voor het H.A.V.O. bekijken (hoofd
stuk I) en we vergelijken deze met de in het kader van dit onderzoek, 
met behulp van praktische werken getoetste onderdelen, dan zien we dat 
tot nu toe (1970-1973) vooral de onderdelen (zie blz. 3): 
!, ~,is~ (praktik. + demonstr.) 
~' 1f (demonstr.) 
en ook wel de onderdelen ~' §_, _!l en 17 (pr. + dem.) 
voor toetsing in aanmerking zijn gekomen. 
Hieruit mag.gekonkludeerd worden, dat het opstellen van een handelbaar 
praktikurn en een niet te gekompliceerde demonstratie, juist voor boven
genoemde onderdelen het simpelst is. 
Voor de andere onderdelen (vooral 18 t/m 23) is het niet zo gemakkelijk 
om een geschikte demonstratie (niveau H.A.V.0.-5), laat staan een praktikum, 
in elkaar te zetten, waarbij een aantal berekeningen gedaan en vragen be
antwoord kunnen worden binnen één les- of klokuur. Ook het financiële 
aspekt zal hierbij een rol gaan spelen. 
Teruggrijpend op hoofdstuk II (voor- en nadelen} moeten we hierbij onder
schrijven (zie j), dat inderdaad niet alle onderdelen zich lenen tot een 
praktische tentaminering en dat er ook bepaalde onderdelen zijn waar 
(zie jjj) uitekonomischeen organisatorische oogpunten een schriftelijk 
tentamen te prefereren is. 
Opmerking: Een nadeel van de bij dit onderzoek gevolgde tentaminerings
procedure was m.i. wel het feit dat deze praktische werken, die toch wel 
degelijk een bepaald afgerond onderdeel uit de stof behandelen, niet voor 
alle leraren op een juist ogenblik zijn gekomen (d.w.z. sommigen hebben 
dit deel van de stof behandeld, anderen waren er mee bezig, etc .. ). Als 
zodanig kan men dit moeilijk als een school-vorderingstest beschouwen. 
(Dit werd ook door één der leraren opgemerkt). 

b. Vatten we de in hoofdstuk VI en VII beschreven evaluatie van de twee 
praktische werken in de kategorieën van de taxonomie samen, dan komen we 
tot het resultaat, dat te zien is in de volgende tabel 3) 
Hierbij is de volgende verwerkingswijze gevolgd: 
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- aan elke toets zijn honderd punten toegekend 
- deze punten zijn gelijkelijk over de onderdelen verdeeld 
- als bij een onderdeel meer kategorieën getoetst werden, zijn de punten 

gelijkelijk over deze kategorieën verdeeld. 

tab el 8. 

taxonomie demonstratie prakt ikum totaal 

kategorie 

A 2 12 9 21 
3 12 12 
8 1,5 1,5 

11 9 9 

B 1 10 3,5 13.5 
2 4,5 1.5 6 
3 7 2,!-> 9.5 
5 5 10,5 1 5,5 

c 1 4.5 4,5 
2 2 2 

0 1 17 11.5 28,5 
2 9 9 
3 18 13,5 315 . 
4 18 18 
5 3,5 1,5 5 

-® 
F 1 9,5 9,J 

G 1 3,5 3,5 

k00 + + + 
100,5 99 199,5 
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Uit tabel 8. blijkt dat 17 evaluatie-kategorieën gebruikt ZlJn: 6 meer dan 
bij de gezamenlijke examens over de afgelopen vier jaar.26 ) 

In '70/'71 werden er 16 kategorieën gevonden. 
De kategorieën E,(H, I) zijn ook nu niet aan bod gekomen, (zowel bij deze 
opgaven als die van het vorige jaar kwam C slechts incidenteel aan de orde. 
De kategorieën 81 en D1,3 (D over het algemeen) zijn ruim vertegenwoordigd, 
wat ook wel verwacht mocht worden van dergelijke proefsituaties. 
Dat er kategorieën zijn welke niet of nauwelijks voorkomen, kan zijn oorzaak 
vinden in het feit dat deze op de grens der doelstellingen liggen die met het 
H.A.V.O. worden nagestreefd. 
Voor de ondervertegenwoordiging van kategorie C ("Het zien van problemen en 
het zoeken naar wegen om deze op te lossen"), is aan te voeren, dat deze 
kategorie dusdanige eisen stelt, dat de leerlingen binnen het beschikbare 
tijdsbestek voor deze werken daar nooitaan toe kunnen komen. 
Zeer sterke oververtegenwoordiging van één enkele kategorie komt ook nu niet 
voor. 
Er worden besprekingen en vergaderingen gehouden waarin nagegaan wordt welke 
kategorieën van Klopfer haalbaar zijn en welke niet (ook voor het M.A.V.O. 
en V.W.O). 
De taxonomie van Klopfer volgt, zowel in de hoofd- als in de subkategorieën 
vrij nauwkeurig het verloop van het natuur wetenschappelijk onderzoek. Hoewel 
het niet nodig is, (en zelfs misschien niet wenselijk), dat een toets vragen 
in alle kategorieën bevat, is toch een volgorde van vragen denkbaar die 
nauwer aansluit bij de volgorden der kategorieën. 
Teruggrijpend op de verwachtingen van hoofdstuk II, kunnen we constateren 
dat (zie i) er door het praktische werken meer kognitieve-kategorieën 
getoetst worden. 
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c. Alvorens een oordeel te geven over de statistische resultaten uit de 
tabellen van hoofdstukken VI en VII, volgen hierbij de grafieken van de 
totaal frequenties van de beide werken afzonderlijk (daarbij hun 
percentiel grafieken). 
Vervolgens een scatterdiagram van de prestaties over de twee werken, 
kompleet met de regressierechten (zie formules in hoofdstuk V). Het 
scatterdiagram toont dat de cijfers voor de twee werken behoorlijk uit
een kunnen lopen. Dit blijkt ook uit de totaal-korrelatie van de scores 
op de twee werken, slechts: +.2s::t~ . 
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Bespreking van de gemeten grootheden 

I. De gemiddelde score 

demonstratie 

van de 10 items: 3.66 
Vergelijken we deze score met 
die in tabel I, dan zien we 
dat er klassen zijn die een 
eruitspringende hogere en lagere 
score vertonen; met name klas 1 
(hoog) en klas 4, 5, 6 (laag). 
Hieruit alleen mag niet gekon
kludeerd worden dat de leer
lingen in deze klassen betere 
of slechtere prestaties leveren. 
Klas 1 heeft slechts 14 en klas 4 
slechts 8 leerlingen; toevallige 
statistische fluktuaties mogen 
niet worden uitgesloten. 

praktikurn 

van de 11 items: 5.11 
Vergelijken we deze score met die 
in tabel 4, dan zien we dat er ook 
hier klassen zijn met duidelijk 
hogere en lagere scores. 
Klas 1 toont weer een behoorlijke 
hogere en klas 6 een duidelijk 
lagere gemiddelde score. 
Over het algemeen fluktueert de 
gemiddelde score per klas bij dit 
werk meer. 

Uit deze resultaten van de beide werken mogen we nu voorzichtig aannemen dat 
klas I er in positieve zin uitschiet en klas 6 in negatieve zin. 
Als mogelijke oorzaak kunnen we ondermeer verwijzen naar de opmerking bij 
hoofdstuk VIII a. 
Een andere konklusie is dat het praktikumwerk relatief beter gemaakt is dan 
het demonstratiewerk. Het is wel opvallend dat de scores, vooral dan die van 
het demonstratiewerk erg laag liggen. Misschien is dit een hint dat deze 
werken {toch) nog ••vreemd•• aandoen. Ook mogelijk is dat de leerlingen door 
onvoldoende praktikurn-ervaring onvoldoende zijn voorbereid op deze manier van 
tenteren. 

2. Voor een beoordeling van de vijf berekende korrekatiekoëfficiënten is het 
nodig bij sommigen wat rugemene kriteria te geven. Hebben we het over korre
latie, dan bedoelen we alleen de mate waarin de relatieve ligging der score•s 
of de rangorde der scores volgens twee empirische metingen of beoordelingen 
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overeenstemt. 
Voor de volgende analyse wordt verwezen naar de tabellen .1 en 4. 

- de korrelatiekoëfficiënt tussen score- en rapportpunt 

demonstratie 

deze k.k. is voor alle deelne
mende klassen positief, hoewel, 
met uitzondering van klas 7 en 
klas 10, nergens hoog gekorre
leerd. 

praktikurn 

met uitzondering van klas 1, overal (niet 
hoog) positief gekorreleerd. Klas 1 geeft 
zelfs een behoorlijk negatieve korrelatie 
(zie konklusie onder 1); voor klas 3 en 10 
kan nauwelijks over een afhankelijkheid 
gesproken worden. Opvallend is dat het 
95% betrouwbaarheidsinterval zo groot is. 

- de korrelatiekoëfficiënt tussen score en prognose 

Voor de klassen (klas 9, 10, 12) waarvoor geen prognose is ontvangen, is ge
bruik gemaakt van de scores voor het andere praktische werk, met uitzondering 
van klas 11, waarvoor ên geen prognose bekend was ên geen deelname is geweest 
aan het andere werk. Hiervoor is het rapportpunt genomen. Resultaat: 

demonstratie 

Voor alle deelnemende klassen 
positief, nergens hoog. Er mag 
niet gezegd worden dat de leraren 
betere prognoses geven dan die 
welke het rapportpunt aangeeft. 
We zien bij klas 10 zelfs het 
rapportpunt veel hoger korre
leren dan de "prognose". 

praktikurn 

Over het algemeen positief (maar niet 
hoog). We mogen hetzelfde konkluderen 
als bij de demonstratie. 

- De korrelatie-koëfficiënt tussen score en het punt dat door de leraar toe
gekend is. 

Het punt van de leraar is tot stand gekomen door een beoordeling door de be
trokken leraar. 
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Het cijfer voor de score is verkregen doordat alle werken nogmaals door mij 
zijn nagekeken en beoordeeld. 

Er blijkt over het algemeen een hoge tot zeer hoge korrelatie te bestaan 
tussen deze twee variabelen. Hiermee tonen we aan dat ook met deze open 
vraagstelling een zeer goede rangvolgorde te handhaven is (mits de antwoord
kriteria van de vraagstukken bekend zijn aan de korrektoren). 
Voorstanders van meerkeuze toetsen denken er nogal eens anders over. Op de 
beoordeling (i.c. de absolute cijfers) komen we in dit hoofdstuk (onder d) 
nog terug. 

- De korrelatie-koëfficiënt tussen score en het geslacht van de kandidaat 

Hoewel jongens over het algemeen geacht worden gemotiveerder het natuurkunde
onderwijs te volgen, is dit uit de resultaten bij deze koëfficiënt niet af 
te leiden. (Er zou dan een duidelijk positieve korrelatie te zien moeten 
zijn). Dit is te verklaren doordat juist diegenen (waaronder dan vooral 
veel meisjes), die bepaald geen zwak hebben voor het natuurkunde onderricht, 
dit vak bij de pakkettenkeuze zullen laten vallen. Door deze selektie 
blijven automatisch de ~isschien) iets meer gemotiveerde en betere leer
lingen over. Bij dit experiment is het aantal meisjes-leerlingen n.l. nog 
geen 20%! 

- De korrelatie-koëfficiënt tussen score en de leeftijd van de kandidaat. 

We zien hier een in hoofdzaak negatieve korrelatie overheersen. Dit wil 
zeggen dat over het algemeen de jongere leerlingen in een klas (die dus 
minder zijn •blijven zitten 11

) geheel volgens de verwachting betere pres
taties leveren dan de ouderen in de klas. 

3. De test-betrouwbaarheid. 

Zoals we gezien hebben (hoofdstuk V) geeft de betrouwbaarheid een indruk 
hoe konstant de toets de vaardigheden van de leerlingen meet. Ofschoon 
het in ons geval niet objektieve studie-toetsen (met uitsluitend, meer
keuze vraagstukken) betreffen, is er bij de verwerking toch gebruik ge
maakt van de Kuder-Richardson formule. 
De betrouwbaarheid is mede afhankelijk van de lengte van de toets. Het is, 
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vanwege het geringe aantal vraagstukken per test, twijfelachtig andere 
methoden ter berekening aan te wenden. Toch zijn ook de volgende alter
natieven bekeken. 

- De items onderbrengen in enige kategorieën (zoals kennis, inzicht, 
toepassing etc.). N~ op elke kategorie de K.R.formule toe passen en 

2 2 2 . dan samenvoegen metS (1-r) = s1(1-r11 ) + s2(!-r12 ) + .... 

Deze methode is niet toepasbaar vanwege het kleine aantal vraag
stukken. 

- De "split-half-methode••; De test wordt gesplitst in twee helften 
(oneven-even), die met elkaar gekorreleerd worden. Voor de gehele 
geldt dan: 

-~ r - 1+r 
~ 

(Spearman-Brown). 

De uitkomsten hiervan staan in de tabellen 1 en 4. 

test 

De berekende betrouwbaarheden (met K.R.) liggen, enkele uitzonderingen daar
gelaten in de buurt van of hoger dan 0.50. (Alleen de klassen 1, 3 en 6 

van het praktikurn liggen duidelijk lager). In het algemeen blijken de 
toetsen een redelijke homogeniteit te bezitten. 
Toch kunnen de gevonden betrouwbaarheden volgens de in de literatuur genoemde 
normen bepaald niet hoog genoemd worden (literatuur: goed als hoger dan.70). 
Iets beter liggen de cijfers van de berekening met de Spearman~Brown-for
mule (literatuur: goed, als hoger dan .80). 
De standaard-meetfout is bij beide toetsen redelijk konstant (respectievelijk 
1.3 en 1.4). 

4. Bij de statistische verwerking is ook een analyse gemaakt van de items 
afzonderlijk. Hieruit krijgen we een indruk welke vraagstukken "goed" zijn 
(d.w.z. aan bepaalde normen voldoen). 
-Als eerste kriterium is hiervoor berekend de item-test-korrelatie. 
Bij de interpretatie ervan is voorzichtigheid geboden. Met name kan niet 
algemeen gesteld worden: hoe hoger de rit hoe beter het item. Het is gewoon
lijk onjuist een item alleen op grnnd van een rit in de buurt van 0, of 
kleiner dan 0.15 te diskwalificeren. Er spelen n.l. bij deze rit erg veel 
variabelen een rol (zoals intelligentieverschillen, wijze van doceren van 
de leraar, karakter der vraagstukken, e.d.). Bovendien moet men vooral bij 
kleine proefgroepen (de klassen), bij deze korrelatie-koëfficiënten (die 
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minder betrouwbaar zijn dan de nog te bespreken p-waarden), rekening houden 
met toevalsfluktuaties 18 ). We gaan nu voorzichtige konlusies trekken uit de 

25) volgende literatuurnormen voor de rit ; 

0.40 en hqger 
0.30 0.39 
0.20 - 0.29 
0.19 en lager 

kwalifikatie 

zeer goed 
redelijk goed 
randgeval 
slecht 

Indien we deze betrekken op de twee praktische werken vinden we: 

Bij het demonstratiewerk: 
de items 1, 2, 4, 5, 8, 9 en 10 zijn over het algemeen zeer goed,het item 3 
varieert van een randgeval tot redelijk. Over de.items 6 en 7 is vanwege de 
grote schommelingen geen definitieve uitspraak te doen. 

Bij het praktikum: 
de items 1, 4, 5, 6, 7 en 9 zijn over het algemeen zeer goed, het item 2 
redelijk goed. 
De items 10 en 11 varieren van randgeval tot slecht. Over de items 3 en 8 
kunnen vanwege de grote schommelingen geen uitspraken gedaan worden. 

- Een ander kriterium is de p-waarde. 
Men spreekt van een meettechnisch goed item als de p-waarde tussen de .45 
en de .75 ligt. Een p-waarde van .75 en hoger, wordt als gemakkelijk be
schouwd, .45 en lager als moeilijk, met als uiterste grenzen respectieve
lijk .85 en .15. 
Ook nu kunnen we de vraagstukken van beide werken naar bovenstaande kriteria 
indelen. 

Bij het demonstratiewerk: 
De items 1, 2, 5 en 6 meettechnisch 11 goed 11 

De items 4, 7, 8, 9 en 10 moeilijk 
Het item 3 over het algemeen te moeilijk. 
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Bij het praktikum: 
de items 1, 2, 3, 5, en 7 meettechnisch goed 
het item 4 te makkelijk 
de item$ 6, 9 en 10 moeilijk 
de items 8 en 11 te moeilijk 

Op grond van genoemde kriteria zouden voor het demonstratiewerk de items 3 
en 7 (vooral kennis items), en voor het praktikurn de items 4 (te gemakke
lijk), 8, 10 (te uitgebreid) en 11 (kumulatief), gediskwalificeerd kunnen 
worden. 

We hebben bij hoofdstuk VII nog een kleine tabel (7) opgenomen die een in
druk geeft van de kwaliteit der afleiders van de twee meerkeuze vraagstukken 
(3. en 6.). We konkluderen eruit dat het derde alternatief van vraagstuk 3 
niet blijkt te voldoen. 

d. enige opmerkingen 

Uit voorgaande is gebleken dat voldaan wordt aan alle in hoofdstuk II ge
noemde verwachtingen. 

De deelnemende leraren hebben over het algemeen een grote waardering voor 
de ontworpen demonstraties en praktika. Toch vallen de resultaten dikwijls 
tegen. 
Opvallend is bovendien het grote verschil in waardering bij de leraren, 
van zelfde prestaties van de leerlingen. 
We zagen reeds dat de rangorde der scores, beoordeeld door de leraar en een 
objectieve waarnemer zeer hoog korreleren. Hoewel bekend is dat de leraren 
steeds een redelijk konstant percentage onvoldoenden geven is dit bij deze 
werken niet het geval; de absolute cijfers variëren in zeer grote mate. 
Het zou daarom aan te bevelen zijn geweest naast de uitkomsten ook aan 
iedere leraar een cijfer-normering bij elk vraagstuk te hebben gegeven. 

Het is nog een open vraag welke kategorieën van Klopfer haalbaar zijn bij 
de H.A.V.O.-opleiding. Een verder onderzoek hiernaar is gewenst. 
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IX. Bijlagen 

1. Terminal programma('s) 

Omdat een statistische verwerking met de hand een gekompliceerde en vooral 
tijdrovende bezigheid is, is er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een 
komputerverwerki ng met behulp van het p9 200 time-sharing system. Hiertoe werden 
enige programma's geschreven. Het hierbij afgedrukte programma: "Analys" 
berekent een groot deel van de in dit verslag afgedrukte resultaten. Daar-
bij wordt de volledige verwerking van klas 2 gegeven. 
De getallen achter bepaalde regels (tussen de haakjes), verwijzen naar 
overeenkomstige formules in hoofdstuk V. 
N.B. Op de korrelatie score-tijd is in het kader van dit verslag niet in
gegaan vanwege het inkompleet zijn van de gegevens hiervoor. 

Het programma "regress" berekent uit de gegeven X;Y; •s de karakteristieken 
voor een regressierechte. (Met de kleinste kwadraten methode). 

Het programma "correlatie .. berekent ten slotte de korrelatie tussen enige 
variabelen. 
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PR0 
0LD 0R NE:W:0 
NAME::ANALYS 
LANGUAGE:A 

00 AHF:AD 
LIS 
0010'BEGIN' 
0020 'C0MME:NT'THIS IS A C12JIVPl!fffi PReiGRAM F"0R CALCUATING AN ITEM-
0030 TEST ANALYSIS F0R A TEST IN PHYSICSJ 
0040 'INTEGER'J.N.MJ 
0050 'REAL'I.K.LJ 
0060 'REAL'ZR.B0VZR.BE:NZR.CCRB0V.CCRBEN•ZP•BI2IVZP•BENZP.CCP80V.CCPBE:NJ 
0070 'REAL'ZT.B0VZT.BENZT.SIGMA.CCTB0V•CCTBENJ 
0080 'REAL'ZL.B0VZL.BENZL.CCLB0V.CCLBEN.ZG.B0VZG•BENZG.CCGB0V.CCGBENJ 
0090 'REAL'XS0M.XS0S0.XGEM.S.RAPS0M.RAPS0S0.XRAPS0M.RXRAPJ 
0100 'REAL'PRNS0M.PRNS0S0.XPRNS0M.RXPRN.PLS0M•PLS0S0.XPLS0M.RXPLJ 
0110 'REAL'TYDS0M.TYDS0S0.XTYOS0M.RXTYD•RGESLA•SLAS0.SLASCJ 
0120 'REAL'S0MPW.RBT.SE.MAX.WJ 
0130 XS0M:-DJXS0S0:=0JRAPS0M:=OJRAPS0S0:=0JXRAPS0M:=OJ 
0140 PRNS0M:=OJPRNSI2JS12J:=OJXPRNS0M:=OJPLS12JM:=OJPLS0S0:=0JXPLS0M:=OJ 
0150 SLAS0:=0JSLASC:=OJTYDS0M:=OJTYOS0S12J:=OJXTYDS0M:=OJ 
0160 N:=READ#4JM:=RE:AD#4J 
0170 K:=NJL:=2*NJ 
0180 'BEGIN' 
0190 'ARRAY'KLASC1:Ml.GE:SLAC1:MJ.TYDC1:MJ.G0E0[1:Nl.HALF"Gt1:NJ.NULC1:NJJ 
0200 'REAL''ARRAY'BC1:NJ.OC1:NJ.X[1:Ml.RAPC1:Ml.PRNC1:MJ.PL[l:MJJ 
0210 'REAL''ARRAY'SCITC1:NJ.RITC1:NJ.PWC1:Nl.ITS0M(1:NJ.XITS0MC1:NJJ 
0215 'REAL''ARRAY'ZC1:Nl.B0C1:Nl.BEC1:Nl.B0VGRC1:NJ.BENGRC1:NJJ 
0220 'REAL''ARRAY'ITS0S0[1:NJ.QCO:LJ.PCO:LJJ 
0230 'F"0R' I :=O'STEP '0.5't..l'JTIL 'L 'Dei• 'BEGIN 'P(I J:=O 'END' J 
0240 'F"0R'I:=1'STEP' 1 'UNTIL'N'D0' 
0250 'BEGIN' 
0260 G0EDCIJ:=OJHALF"GCIJ:=OJOCIJ:=OJNULCIJ:=OJ 
0270 ITS0MCIJ:=OJXITS0MCIJ:=OJITSI2JS0CIJ:=OJSCIT[IJ:=O; 
0280 
0290 
0300 
0310 
0320 
0330 
0340 
0350 
0360 
0370 
0380 
0390 
0400 
0410 
0420 
0430 
0435 
0440 
0450 
0460 
0470 
0480 
0490 

'END' J 
'F0R'J:=1'STEP' 1 'UNTIL'M'D121' 
'BEGIN' 
XCJJ:=O; 
RAPCJJ:=READ#4J 
PRNCJ J: =READ#4J 
PLC J J: =REA0#4J 
KLASCJJ:=READ#4JGESLA[JJ:=READ#4JTYDCJJ:=REA0#4J 
RAPS0M:=RAPS0M+RAPCJJJRAPS0S0:=RAPS0S0+CRAPCJJ>t2J 
PRNS0M:=PRNS0M+PRNCJJJPRNS0S0:=PRNS0S0+CPRN[J])t2J 
PLS0M:=PLS0M+PLCJJJ PLS0S0:=PLS0S0+CPLCJJ>t2J 
'F0R'I:=1'STEP' 1 'UNTIL'N'D0' 
'BEGIN' 
BCil:=READ#4JX[JJ:=XCJJ+P[IJJ 

'END' J 
'IF"'GESLACJJ=l'THEN'SLASC:=SLASC+XCJJJ 
'IF"'GESLA[JJ=1'TH~~·SLAS0:=SLAS0+1J 
'F0R'I:=1'STEP' 1 'UNTIL'N'D0' 
'BEGIN' 
'BEGIN' 

XITS0MCIJ:=XITS0MCIJ+BCil*XCJJJOCIJ:=OCIJ+8[IJJ 
ITS0MCIJ:=ITS0MCIJ+B(IJJITS0S0CIJ:=ITS0S0CIJ+B[IJ*B[IJJ 

'END' J 

( 1 ) 
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LIS 0500 
0500 'Ir'BCil=1'THEN'G0EDCil:=G0EDCil+1J 

'Ir'BCil=0.5'THEN'HALFGCil:=HALrGCil+1J 
'Ir'BCil=O'THEN'NULCil:=NULCIJ+1J 

0510 
0520 
0530 
054> 
0550 
0560 
0570 
0580 
0590 
0600 
0610 
0620 
0630 
064) 
0650 
0600 
0670 
0680 
0690 
0700 
0710 
0720 
0730 
074) 
0750 
0700 

'END' J 

TYDSOM:=TYDS0M+TYDCJlJTYDS0S0:=TYDS0S0+TYDCJJ•TYDCJJJ 
XTYDS0M:=XTYDS0M+TYDCJJ•XCJJJ 
XS0M:=XS0M+XCJJJXSa~0:=XS0S0+X[Jl*XCJlJ 

XRAPS0M:=XRAPS0M+XCJl*RAPCJJJ 
XPRNS0M:=XPRNS0M+XCJl*PRNCJJJ 
XPLS0M :=XPLS0M+X[Jl*PUJH 
'F0R'I:=O'STEP'1'UNTIL'L'D0' 
'BEGIN' 
'IF'X[Jl=I/2'THEN'PCIJ:=PCIJ+1J 

'END'; 
QCOl:=SO.PCOl/MJQ[1J:=2*QCOJ+SO*PC1l/MJ 
'F0R'I:=2'STEP'1 'UNTIL'L'D0' 

'BEGIN'QCil:=QCI-1l+CPCI-1l+PCil>*SO/M 'END'J 
XGEM:=XS0M/MJS:=CCCM*XS0S0>-CXS0M*XS0M>>t0.5>/MJ 
RXTYD:=CCM*XTYDS0M>-CXS0M*TYDS0M))/ 
CCCCM*XS0S0>-CXS0M*XS0M>>*CCM*TYDS0S0>-CTYDS0M*TYDS0M>>>t0.5>J 
RXPRN:=CCM*XPRNS0M>-CXS0M*PRNS0M>>/ 
CCCCM*XS0S0>-CXS0M*XS0M>>*CCM*PRN5eS0>-CPRNS0M*PRNS0M>>>t0.5>J 
RXPL:=CCM*XPLS0M>-CXS0M*PLS0M))/ 
CCCCM*XS0S0>-CXS0M*XS0M>>*CCM*PLS0S0>-CPLS0M*PLS0M>>>t0.5>J 
RXRAP:=CCM*XRAPS0M>-CXS0M*RAPS0M))/ 
CCCCM*XS0S0>-CXS0M*XS0M>>*CCM*RAPS0S0>-CRAPS0M*RAPS0M>>>t0.5H 

0110 • Ir • SLAS0=M • THEN • RGESLA: =o • ELSE • 
0775 RGESLA:=CCCSLASC/SLAS0>-XGEM>/S>* 
0780 CCCSLAS0/M)/(1-CSLAS0/M)))t0.5>J 
0785 S0WW: =OJ 
0790 'F0R'I:=1'STEP'1'UNTIL'N'D0' 
0795 'BEGIN''Ir'DC!l=M'THEN'RITCIJ:=O'ELSE''BEGIN''IF'D[ll=O'THEN' 
0800 RITCI J:=O 
0805 'ELSE' 
0810 RITCil:=CCCM+XITS0MCil>-CXS0M*ITS0MCIJ>>/ 
0815 CCCCM*XS0S0>-<XS0M*XS0M>>*CCM*ITS0S0Cil>-CITS0MCil*IT50MCIJ>>>tO.S> 
0820 >'END'; 
0825 G0EDCil:=G0EOC!l/MJHALFGCil:=HALFGC!l/MJ 
0830 NLLC I l: =NULC I l/lw!J 
0835 PWCIJ:=DC!l/MJS0MPW:=S0MPW+PWCil*C1-PWCil>J'END'J 
0840 RBT:=CN/CN-1>>*<1-S0MPW/CS*S>>J 
0845 SE:=S*CC1-RBT>t0.5>J 
0850 PRINTTEXTC'C'LLNUM SC0RE RAP PNTLERAAR PR0GN KLAS J/M TYD 
0851 '>'H 
0855 CARRIAGEC2>J 
0860 'F0R'J:=t'STEP'1'UNTIL'M'D0''BEGIN'FIXTC3#0#J)JSPACEC2>J 
0865 FIXTC2#2#X[J]); 
0870 SPACECl >JFIXTC2# 1 ,RAPCJ l> JSPACEC3>JFIXTC2# 1#PLCJlHSPACEC3> J 
0875 FIXTC2#1,PRNCJl>JSPACEC1>JFIXTC2#0#KLASCJl>JSPACEC2>J 
0880 FIXTC2#0#GESLACJl>JSPACEC2)Jr!XTC2,0#TYDCJl>JNLCRJ 
0885 'END' J 
0887 CARRIAGEC1>J 
0888 PRINTTEXTC'C'ITEM-TEST-C0RRELATIE 95%-INTERVAL,PW#G0ED#HALFG EN r0UT 
0889 '>'>JCARRIAGEC2)J'F0R'I:=1'STEP'1'UNTIL'N'D0' 
0890 'BEGIN'FIXTC2,0#l)JSPACEC1>JFIXTC2#2,RITCIJ>J 
0891 SIGMA:=l/CCM-3>t0.5)J 

( 2 >. ( 3) 
(1 0) 

(14) 

(4) 

( 5) 

0892 ZCil:=O.S*LNCCl+RITCIJ)/(1-RITCIJ>>J (11) 
0893 80Cil:=ZCil+1.96*SIGMAJ8ECil:=ZCIJ-1.96*SIGMAJ 
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LIS 0894 
0894 B0VGRCIJ:=<<EXP<2*B0CIJ>-l>/CEXP<~B0Cil)+l>>J 
0895 BENGRCil:=<<EXP<2*BECil>-l>/CEXP<2*BECIJ>+l>>J 
0896 SPACE<l>JriXT<2~2~80VGRCIJ>JFIXT<2~2~BENGRCil>J 
0905 G0EDCil:=t.OO-HALrGCil-NULCilJ 
0910 FIXT<2~3~PWCil>JSPACE<l>JFIXT<2~3~G0EDCIJ>JSPACE<l>J 
0915 FIXT<2~3~HALrGCil>JSPACECl)JriXT<2~3~NULCIJ>JNLCRJ 
0920 'END' J 
0925 CARRIAGEC2)JPRINTTEXT<'<'FREQUENTIE VERDELING DER SC0RES'>'>J 
0930 CARRIAGE<l>J 
0935 'F0R'I:=O'STEP'l'UNTIL'L'D0''BEGIN'FIXT<3~o~PCIJ>'END'J 
0940 CARRIAGE<3>J 
0945 MAX:=OJ'F0R'I:=O'STEP'l'UNTIL'L'D0''BgGIN''Ir'PCil>MAX 
0950 'THFN'MAX:=PCI l 'END' J 
0955 'F0R'I:=O'STEP'l'UNTIL'L'D0'PCIJ:=SO*PCIJIMAXJ 
0960 'F0R'I:=O'STEP'l'UNTIL'L'00'P[Il:=ENTIER<PCIJ+O.S>J 
0965 'F0R'I:=0'STEP'l'UNTIL'L'D0''BEGIN' 1 F0R'W:=O'STEP' 
0970 l'UNTIL'PCil'D0''BEGIN''IF'W'NQ'PCil'THEN'SPACE<l>'ELSE' 
0975 PRINTTEXT<'<'*'>'>'END'JNLCRJ'END'J 
0980 CARRIAGE<2>JPRINTTEXT<'<'PERCENTIELSC0RE'>'>J 
0985 CARRIAGE<l>J 
0990 SIGMA:=l/CCM-3)tQ.S)J 
0995 1 F0R'I:=O'STEP'l'UNTIL'L'D0''BEGIN'FIXT<3~0~QCil>'ENO'J 
1000 CARRIAGEC2)JPRINTTEXT<'<'GEMIDDELDE SCeRE EN STANDAARDArWYKING'>'>J 
1005 CARRIAGE<l>JFIXTC413~XGEM>JFIXT<4~3~S>J 
1010 CARRIAGE<2>J 
1015 PRINTTEXT<'<'C0R·C0EF· SC0RE-TYD EN BETR0UWBAARHEID ERVAN'>'>J 
1020 CARRIAGECl)JriXT<2~2~RXTYO>J 
1025 ZT:=O.~<<l+RXTYD)/Cl-RXTYD>>J80VZT:=ZT+t.96*SIGMAJBENZT:= 
1030 ZT-t.96*SIGMAJCCTB0V:=<<EXP<2*80VZT>-l>/CEXP<2*80VZT>+I))J 
1035 CCT8EN:=<<EXP<2*BENZT>-l>/CEXPC2*BENZT>+l))JriXT<4~2~ccTB0V>J 
104> FIXTC.tu2~CCTBEN>J 
1045 CARRIAGE<2>J 
1050PRINTTEXT<'<'C0R.C0Er• SC0RE-RAP.PNT. EN BETR0UWB• HIERUAN'>'>J 
1055 CARRIAGE<l>JFIXT<2~2~RXRAP>J 
1060 ZR:=O.S.LNC<l+RXRAP>/Cl-RXRAP>>J80VZR:=ZR+t.96*SIGMAJ8ENZR:= 
1065 ZR-t.96*SIGMAJCCRB0V:=<<EXP<2*80VZR>-l>/<EXP<2*80VZR>+l))J 
1070 CCRBEN:=<<EXPC2*8ENZR>-l>/CEXP<2*BENZR>+l))J 
1075 FIXT<4~2~CCRB0V>JFIXT<4~2~CCRBEN>J 
1080 CARRIAGE<2>JPRINTTEXT<'<'C0R.C0Er·SC0RE PR0GN0SE+BETR·INTERV.'>'>J 
lOBS CARRIAGE<l>JFIXT<2~2~RXPRN>J 
1090 ZP:=O.S*LN<Cl+RXPRN)/Cl-RXPRN))J80VZP:=ZP+t.96*SIGMAJBENZP:= 
1095 ZP-t.96*SIGMAJCCPB0V:=<<EXP<2*80VZP>-l>/<EXP<2*R0VZP>+l>>J 
1100 CCPBEN:=<<EXP<2*BENZP>-l>/CEXP<2*BENZP>+l))J 
1105 FIXT<4~2~CCPB0V)JriXT<4~2~CCPBEN>J 
1110 CARRIAGE<2HPRINTTEXT< '( 'C0R.C0EF·SC0RE-PNT.LERAAR+8ETR·INT. '> 'H 
1115CARRIAGE<l>JFIXT<2~2~RXPL)J 

1120 ZL:=O.S.LN<<l+RXPL>/Cl-RXPL>>JB0VZL:=ZL+t.96*SIGMAJ8ENZL:= 
1125 ZL-t.96*SIGMAJCCLB0V:=<CEXP<2*80VZL>-l>/CEXP<2*80VZL>+l>>J 
1130 CCLBEN:=<<EXP<2*BENZL>-l>/CEXP<2*BENZL>+l>>J 
1135 FIXT<4~2~CCLB0V>JFIXT<4~2~CCLBEN>J 
1140 CARRIAGE<2>JPRINTTEXT< 1 <'C0R.C0EF.SC0RE-GESLACHT+BETR·INT.'>'>J 
1145 CARRIAGE<l>JFIXT<2~2~RGESLA>J 
1150 ZG:=O.s.LN<<l+RGESLA>/Cl-RGESLA>>J80VZG:=ZG+1·96*SIGMAJBENZG:= 
1155 ZG-t.96*SIGMAJCCGB0V:=<<EXP<2*B0VZG>-t>/CEXPC2*80VZG>+l>>J 
1160 CCGBEN:=<<EXPC2*8ENZG>-l>/CEXP<2*RENZG>+l>>J 
1165 FIXT<4~2~CCGB0V>JFIXT<4~2~ccGBEN>J 
1170 CARRIAGEC2)J 
1175 PRINTTEXTC' < 'BETR0UI.>BAARHEIDSC0EF· EN STANDAARDMEETF0UP> ')J 

1180 CARRIAGE<1>JFIXTC4~3~RBT>JSPACEC4>JFIXTC4~3~SE>J 
1185 'END'J'END'J 

( 13) 
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J0IN KlAS 2 ... 0 

DE INGEVOERDE GEGEVENS. 

o ... t~l -:o;a .o ... 6. s ... 2 ... t ... S9 ... • s ... t ... o ... o ... 1 ... t .... s ... t ... o ... 0 
.o ... 1.o ... 3.o ... 2 ... t ... 40 ... o... o.. o ... o, o .... s, o ... o, o, 0 
.o,9.o,s.s ... 2 ... t ... 6S ... o ... t ,.s, o,.s"t ... o,t ... t, 0 
.o ... 7.o,8.o ... 2 ... t ... ss ... t ... t ... t , .s, t ,.s,.s, 0 ... 1 ... t 
.o, 7 .o, s.o ... 2 ... t, 7t ... o ... o, o, o ... t ... t ... t , o ... o ... 0 
.o,9.o, 1 .s., 2, t ... 28 ... t ... t , o,. s, t , t , o,t .... s ... t 
.o ... s.o ... s.o, 2 ... t ,30, t ... t ... t , .s, t .... s, Q, t , o ... 0 
.o ... 1.o,3.s, 2, t ,3S, o, o, o, o ... t , .s, o, o... o, 0 
.o ... 4.0, 7 .o, 2,0 ... S7, t , t ... o, o, t , o, o, o ... t ... t 
.o,9.o ... 8.o ... 2, t ,2S, t ... t , o, .s ... t ... t ... o,.s ... t .... s 
.o ... to,8.s, 2, t,30, t ,t ... t , o,t ,t , o,t ,t ... t 
.o,; 6.o,4.s ... 2 ... t ... 39, t , o, o, o,t , .s ... o ... o, o, 0 
.o ... s.o"4.s, 2 ... t ... 2S, t ... t , .s, o, o ... t ,.s, o, o, 0 
.o,8.0"6.s, 2 ... 1,3t ... • s, o, o, o,t , .s ... o, o ... o, 0 

7 .o, 6.0 ... 4.0, 2 ... t ... 33 ... • s, o, o ... o,.s,t ... o, o, o, 0 
.o ... 6.0, 7 .o ... 2,0,2S, t ... t ... o, o,t ,t , o, .s .... s ... 0 
.o,7.o,8.o ... 2, t,2o, t ... t , o, o ... t ,t .. o, t,.s,.s 
.o,1.o"1.o, 2 ... t,32, t ... t , o,t ... t ... t , o,o , o ... 0 
.o .. 8.o.,s.o, 2"0,3t, t ... t ... o, o,t ... t ... o, o, t ... t 

RUN DE RESULTATEN. 

LLNUM SC0RE RAP PN1LF.:RAAR PR0GN KLAS JIM TYD 

+t +S.OQ +9.0 +6.S +8.0 +2 +t +S9 
+2 +.so +7.0 +3.0 +7.0 +2 +t +L() 
+3 +S.OO +8.0 +S.S +9.0 +2 +t +6S 
+4 +7.50 +6.0 +8.0 +7.0 +2 +t +SS 
+S +3.00 +6.0 +S.O +7.0 +2 +t +7t 
+6 +7.00 +7.0 +7.S +9.0 +2 +t +28 
+7 +6.00 +9.0 +8.0 +8.0 +2 +t +30 
+8 +t.so +7.0 +3.S +7.0 +2 +t +3S 
+9 +S.OO +6.0 +7.0 +4.0 +2 0 +S7 

+tO +6.50 +9.0 +8.0 +9.0 +2 +t +2S 
+tt +8.00 +9.0 +8.S +to.o +2 +t +30 
+t2 +2·50 +7.0 +4.S +6.0 +2 +t +39 
+t3 +4.00 +7.0 +4.S +8.0 +2 +t +2S 
+t4 +2.00 +7.0 +6.S +8.0 +2 +t +31 
+tS +2.00 +7.0 +4.0 +6.0 +2 +t +33 
+t6 +S.oo +8.0 +7.0 +6.0 +2 0 +2S 
+t7 +6.00 +8.0 +8.0 +7.0 +2 +t +20 
+t8 +S.OO +7.0 +7.0 +7.0 +2 +t +32 
+t9 +6.00 +7.0 +S.o +8.0 +2 0 +3t 

ITEM-TEST-C0RRELATIE 9S%-INTERVAL,PW,G0EO,HALFG EN F0UT 

+t +.67 +.86 +.3t +. 7tt +.632 +.t58 +.2tt 

+2 +.87 +.9S +.69 +.684 +.684 0 +.3t6 
+3 +.St +.78 +.07 +.2tt +.158 +.tos +.737 

+4 +.42 +.73 -.os +.t58 +.053 +.2tt +.737 
+S +.4S +.7S -.ot +.842 +.789 +.tOS +.tos 
+6 +.29 +.66 -.t9 +.789 +.632 +.3t6 +.OS3 
+7 -.02 +.43 -.47 +. 132 +.OS3 +.tS8 +.789 
+8 +.58 +.82 +.t7 +.368 +.3t6 +.tos +.S79 
+9 +.70 +.88 +.36 +e39S +.3t6 +.158 +.526 

+10 +.70 +.88 +.36 +.3t6 +.263 +.tOS +.632 



FREQUENTIE VERDELING DER SC0RES 

0 

0* 

* 

< * ., 
c.o 

~ * 

* 
* 
* a* 

0 + 1 0 + 1 +2 + 1 + 1 
+1 +1 +1 0 0 0 0 

* 
* 
* * 
* 

* 
* * 
* 

N 

* 

* 

PERCENTIEl..SC0RE 
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0 +1 0 +5 0 +3 +I 

U'1 aantal leerl. 

* 

0 +3 +5 +8 +16 +2~ +29 +32 +34 +37 +50 +63 +71 +82 
+87 +92 +97 +100 +100 +100 +100 

GEMIDDELDE SC0RE EN STANDAARDArWYKING 
·~-605 +2.094 

C0R.C0Er· SC0RE•TYD EN BETR0UW3AARHEID ERVAN 
-.12 +.36 ... 5~ 

C0R·C0Er• SC0RE-RAP.PNT. EN BETR0UWB· HIER~ 
+.37 +.71 -.10 

C0R.C0FY.SC0RE PR0GN0SE+BETR·INTERV· 
+.7~ -.o~ 

C0R·C0Er·SC0RE-PNT.LERAAR+BETR·INT• 
+.94 +.~ 

C0R·C0Er·SC0RE-GESLACHT+BETR.INT· 
-.15 +.33 -.57 

8ETR0UWBAARHEI DSC0Er • EN STANDAARDMEETr0Uf 
+.649 +1.240 

END 0F' J08 



PR0 
I?JLO 0R NEW: 0 
NAt-E:REGRESS 
LANGUAGE:A 

0010 'BEGIN' 
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0020 'C0t+ENPBEREKENING VN-1 DE GEGEVE:NS V00R E»J REGRESSIERECHTE 
0030 J 'INTEGER' N" U 
0040 'REAL'S0MXY .. S0MX .. S0MX2 .. S0MY .. S0MY2.~M .. M1 .. B .. B1 .. S .. S1J 
0041 'REAL'S0MD2 .. S0MD12 .. A .. LJ 
0045N: =RFAD#4J 
0050 'BEGIN' 

0060 'REAL''ARRAY'XC1:Nll'REAL''ARRAY'YC1:NJJ 
0070 'REAL''ARRAY'DC1:Nll'REAL''ARRAY'D1C1:NJJ 
0080 S0MXY:=OJS0MXt=OJS0MX2:=0; 
0090 S0MY:=OJS0MY2:=0JS0MD2==0JS0MD12:=0J 

0110 'F0R'I:=l'STEP'1'UNTIL'N'D0''BEGIN' 
0120 XCil:=READ#4JYCil:=REA0#4J 
0130 S0MXY:=S0MXY+CXCil*YCIJ>J 
0140 S0MX :=S0MX +XCIJJ 
0150 S0MY :=S0MY +YCIJJ 
0160 S0MX2:=S0MX2+CXCil*XCIJ>J 
0170 S0MY2:=S0MY2+CYCil*YCIJ>J 
0180 'END'; 
0190 M:=CCCN*S0MXY>-CS0MX*S0MY>>/CCN*S0MX2>-CCS0MX>t2>>>J 
0200 Ml:=CCCN*S0MXY>-CS0MX*S0MY>>/CCN*S0MY2>-CCS0MY>t2>>>J 
0210 8t=CCCS0MY*S0MX2>-CS0MXY*S0MX))/CCN*S0MX2>-CS0MX*S0MX>>>J 
0220 B1:=CCCS0MX*S0MY2>-CS0MXY*S0MY>>/CCN*S0MY2>-CS0MY*S0MY>>>J 
0230 'F0R'I:=1'STEP'1'UNTIL'N'De''BEGIN' 
0240 DCIJ:=CM*XCil>+B-YCilJ 
0250 D1CIJ:=CM1*YCil>+B1-XCIJJ 
0260 S0M02:=50MD2+DCil*DCIJJS0MD12:=S0MD12+D1Cil*D1CIJJ 
0270 'END' J 
0280 S:=CCS0MD2/N>tO.S>JS1:=CCS0MD12F.~>tO.S>J 
0290 PRINTTEXTC'C'DE VERGELIJKING V/D REGRESSIERECHTE-VERTe MIN 
0300 -Y=MX+B'>'>JCARRIAGE C1>J 
0310 PRINTTEXTC'C'MET RICHTINGSC0EriCIENT M:='>'>J 
0320 riXTC2.~2 .. M>JCARRIAGEC1>J 
0330 PRINTTEXTC'C'MET 000RSNIJDING VANDEY-AS BIJ'>'>J 
0340 rlXTC2.~2 .. B>JCARRIAGEC3>J 
0350 A:=1/M1JL:=B1/M1J 
0360 PRINTTEXTC'C'DE VERGELIJKING V/D REGRESSIERECHTE-H0RIZ.MIN 
0370-X=MlY+B1 .. 0rWEL Y=X/Ml-B1/M1'>'>J 
0380 CARRIAGEC1>J 
0390 PRINTTEXTC'C'MET RICHTINGSC0EriCIENT 1/M1:='>'>J 
0400 riXTC2.,2 .. A>JCARRIAGEC1>J 
0410 PRINTTEXTC'C'MET 000RSNYDING VANDEY-AS BIJ -'>'H 
0420 riXTC2 .. 2 .. L>JCARRIAGE C3>J 
0430 PRINTTEXTC'C' DE SIGMA V00R EERSTE EN TWEEDE GEVAL LUIDEN'>'>J 
0440 CARRIAGE Cl>JriXTC2.~2 .. S>JSPACEC6>JfiXTC2 .. 2 .. S1>J 
0450 'END' J 

0460 'END'J 

(7). 

(8) 

(6) 
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PR0 
0LD 0R NE:W:0 
NAME:: C0RRE1A TI 
LANGLIAGE:A 

0010 'BEGIN' 
0020 ' INTEGER' MI JJ 
0030 'REAL'A1S0M,A2S0M.A1S0S0,A2S0S0,A1A2S0M.C0RC0E~,z, 
0040 80•BE,B0VGR,BENGR,SIGMAJ 
0050 A1S0M:=OJA2S0M:=OJA1S0S0:=0JA2S0S0:=0JA1A2S0M:=OJC0RC0E~:=OJ 
0060 MZ=RFAD#4J 
0065 'BEGIN' 
0070 'ARRAY'A1C1:MJ,A2C1:MlJ 
0080 
0090 
0100 
0110 
0120 
0130 
ovo 
0150 
0160 
0170 
0180 
0190 
0200 
0210 
0220 
0230 
0240 
0250 
0260 
0270 
0280 

'~R'J:=t'STEP'1'UNTIL'M'D0' 
'BEGIN' 
A1CJJ:=READ#4JA2CJJ:=READ#4J 
A1S0M:=AlS0M+A1CJlJA1S0S0:=A1S0S0+CAICJJ>t2J 
A2S0M:~S0M+A2CJJJA2S0S0:=A2S0S0+CA2CJl)t2J 
A1A2S0M:=A1A2S0M+A1CJJ*A2[J]J 

'END' J 

C0RC0E~:=CCM*A1A2S0M>-CA1S0M*A2S0M>>I 
CCCCM*A1S0S0>-CA1S0M*A1S0M>>*CCM*A2S0S0>-CA2S0M*A2S0M)))tO.S>J 
SIGMA:=1/CCM-3)tO.S>J 
Z:=O.S*LNCCl+C0RC0~>1Cl-C0RC0E~>>J 
B0:=Z+l.96*SIGMAJBE:=z-t.9~SIGMAJ 
B0VGR:=CCEXPC2*B0>-1>1CEXPC2*B0>+1))J 
BENGR:=CCEXPC2*BE>-1>/CEXPC2*BE>+1>>J 
PRINTTEXTC'C'C0RRELATIE-C0E:~. TUSSEN DE TWEE VARIABELEN'>'>J 
CARRIAGEC2>JSPACEC14)JriXTC2,2,C0RC0E~>J 
CARRIAGEC4)J 
PRINTTEXTC'C'MET B0VEN- EN 0NDERGRENS,95%')')J 
CARRIAGEC2>JSPACEC6)JriXTC2,2,B0VGR>JSPACECS>JriXTC2,2,BENGR>J 

'END' J 
'END' J 

(10) 

(11) 

(13) 
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2. De ~arallel-proeven 

In de hoofdstukken III en VI is de tentarnineringsprocedure al voldoende 
verklaard. Ik volsta hierbij dan ook te vermelden dat deze werken, eveneens 
van één klokuur lengte,ontworpen zijn door dr.Auër. 
Het eerste (praktikum-)werk is parallel gegeven met het eerder in dit ver
slag (hoofdstuk VI) opgenomen en verwerkte demonstratiewerk (begeleid 
door dr.Lignac). 
Zo ook is het tweede (demonstratie-)werk parallel gegeven met het praktikurn 
werk (zie hoofdstuk VII). 



-62-

1e werk SCHOOLONDERZOEK NATUURKUNDE 1972/1973 PRAKTIKUM 

.In het nu volgende experiment moet een hefboom, die niet in zijn zwaartepunt 
is opgehangen, horizontaal in evenwicht worden gebracht door er aan de lange 
kant een kracht op uit te oefenen. 
Stel de hefboom draaibaar op. Sla het eraan bevestigde koord over de vaste 
katrol. Houd de hefboom horizontaal en verschuif de katrol tot het aan de 
hefboom bevestigde deel van het koord verticaal loopt. Bevestig aan het 
andere eind van het koord de veerbalans en trek daaraan tot dat de hefboom 
horizontaal in rust komt. 

MEET: 
a. de uitslag van de veerbalans 
b. de hoek die het koord aan de hefboom met de verticaal maakt 

(hier dus 0°). 
Verschuif nu de katrol een stukje, herstel met de veerbalans het even
wicht, waarbij de hefboom weer horizontaal moet hangen en verricht op
nieuw de metingen a. en b. 
Schuif de katrol nog minstens viermaal een eindje verder en herhaal in 
elke stand de metingen a. en b. 

VRAGEN: 

1. Verzamel de metingen in een tabel 
2. Geef het verband tussen de op de hefboom door het koord uitgeoefende 

kracht en de hoek die het koord met de verticaal maakt in een dia
gram weer. (Neem voor 5° = 1 cm en voor 5 gf = 1 cm). 

3. Als een vaste katrol niet draait, dan zijn de krachten die op elk 
koeroeinde worden uitgeoefend gelijk in waarde, ook als de beide 
koorden niet verticaal lopen. 
Toon aan, dat dit juist is. 

4. Bepaal het door de zwaartekracht op de hefboom veroorzaakte moment 
in praktische eenheden. Indien daartoe aanvullende metingen moeten 
worden verricht, kun je dat doen. Vermeld die metingen dan bij je 
antwoord. 

5. Bepaal uit de evenwichtsvoorwaarde de massa van de hefboom 
6. Bepaal de massa van de hefboom met behulp van een brievenweger. 
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DEMONSTRATIEPROEF 2e schoolonderzoek 1973 

Inleiding door de demonstrator 

Ik zal vandaag enkele proeven met elektrische stromen uitvoeren. 
Lichamen waardoor elektrische stromen kunnen passeren noemt men 
geleiders. Metalen zijn over het algemeen geleiders. Maar ook oplossingen 
van zuren en zouten in water geleiden de elektrische stroom vrij goed. 
Of in zulke geleiders positieve dan wel negatieve ladingen in beweging 
zijn is uit het resultaat van de proeven meestal niet af te leiden. 
We weten, dat in metalen bewegende elektronen, dus negatieve ladingen 
de elektrische stroom veroorzaken, maar uit de proef, dat een lamp licht 
uitzendt is dat niet af te leiden. Ook als positieve ladingen door de 
draad zouden stromen zou de draad warm worden en tenslotte licht gaan 
uitzenden. 

Bij de volgende proeven zullen zowel metalen als andere stoffen als 
geleiders gebruikt worden. Uiteindelijk is daarbij de vraag of uit het 
proefresultaat kan worden afgeleid welk soort lading heeft bewogen. 
Bij metalen weet je dat dit de negatieve ladingen ~ijn. Dit betekent 
echter niet, dat dit uit de proeven die ik je ga demonstreren ook 
altijd af te leiden is. Daar gaat het om. 

PROEF 1 
Bij deze proef stuur ik een stroom door een geleidend draadje, dat tussen 
de benen van een hoefmagneet hangt. De noordpool van de magneet bevindt 
zich vöór het draadje, de zuidpool er achter. 
Beantwoord nu de drie vragen onder 1. 
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PROEF 2 

Ik heb hier nu een plaatje van een andere stof. Ik sluit dit plaatje 
in serie met een radioweerstand en een stroommeter aan op een spannings
bron. 
Ik verbind de onderste aansluiting van het plaatje met de negatieve pool 
van de spanningsbron, de bovenste aansluiting met de radioweerstand en 
deze met de linker aansluiting L van de stroommeter. 
De positieve pool van de spanningsbron verbind ik met de rechter aan
sluiting R van de stroommeter. 
Bovendien verbind ik de polen van de spanningsbron met een spanningsmeter. 
Voer nu de drie opdrachten onder 2. uit. 

PROEF 3 

Ik neem nu de radioweerstand en de stroommeter weg en vervang ze door een 
stuk koperdraad. 
De stroommeter sluit ik nu met zijn linker knop L aan op de linker zijrand 
van het plaatje en met zijn rechter knop R op de rechter zijrand van het 
plaatje. 
Nu druk ik een magneet met de noordpool tegen het plaatje. 
Beantwoord nu de vragen onder 3. 

L R 
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2e SCHOOLONDERZOEK NATUURKUNDE 1973 VRAGENLIJST DEMONSTRATIEPROEF 

1. a) Wat neem je waar? 
b) Is uit de beweging van het draadje af te leiden, welke kant ervan 

tijdens de stroomdoorgang de hoogste potentiaal heeft? 
Zo ja, beredeneer dan welke kant dat is. 

~) Is uit de beweging van het draadje af te leiden welke soort lading 
in het draadje beweegt? 
Zo ja, beredeneer dan welke dit is. 

2. a) Noteer de richting en de grootte van de uitslag van beide meters. 
b) Teken de schakeling na en geef met een + het punt van het plaatje 

dat de hoogste potentiaal heeft en het punt van de stroommeter dat 
daarvan de hoogste potentiaal heeft. 

c) Bereken de weerstand van het circuit. 

3. a) Uit het schema bij vraag 2b is af te leiden welke kant van het 
plaatje positief is. 
Als de negatief geladen deeltjes beweeglijk zijn~ in welke richting 
zouden die negatieve ladingen dan door het plaatje lopen? 

b) Ten gevolge van het magneetveld ontstaat er een spanningsverschil 
tussen de zijranden. Welke rand is positief geworden? Licht je ant
woord toe. 

c) Verklaar het ontstaan van dit spanningsverschil tussen de zijranden. 
d) Kan uit het proefresultaat worden afgeleid welke lading de bewegende 

deeltjes in het plaatje hebben? 
Zo ja, beredeneer dan welke dit zijn. 
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3. LIJST DER DEELNEMENDE SCHOLEN (in alfabetische volgorde) 

School Plaats leraar (s.s.t.t) 

Bracbant-H.A.V.O. Boxtel H.Corstjens 
A. Knapen 

Develstein-college (2x} Zwijndrecht A~ Holster 
Huijgens-lyceum Voorburg W.v.Helsdingen 
Marnix-college Ede G.Verkerk 
Osdorper-scholen-gemeensch. Amsterdam J.Beek 
Rhedens-lyceum Velp W.Koerts 
R.S.G.Schoonoord Zeist T.van •t Hul 

J.v.d.Rijst 
Werkplaats Bilthoven F.Kelder 
Zaanlands-lyceum Zaandam K.Mulder 
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4. Taxonomie van onderwijsdoelstellingen volgens B.S.Bloom 

I. KENNIS 
1.10 Kennis van specifieke begrippen 
1.11 Terminologische kennis 
1.12 Kennis van specifieke feiten 
1.20 Kennis van specifieke werkwijzen 
1.21 Kennis van conventies 
1.22 Kennis van richtingen en volgorden 
1.23 Kennis van classificaties en categorieën 
1.24 Kennis van criteria 
1.25 Kennis van methodologie 
1.30 Kennis van algemene begrippen en abstracties op een gebied 
1.31 Kennis van ordeningsbeginselen en generalisaties van detailkennis 
1.32 Kennis van theorieën en structuren 

II. INTELLECTUELE BEKWAAMHEDEN EN VAARDIGHEDEN 
2.00 Begrip 
2.10 Vertaling 
2.20 Interpretatie 
2.30 Extrapolatie 
3.00 Toepassing 
4.00 Analyse 
4.10 Analyse van elementen 
4.20 Analyse van verbanden 
4.30 Analyse van organisatieprincipes 
5.00 Synthese 
5.10 Het maken van een unieke communicatie 
5.20 Het maken van een plan, of het voorstellen van een reeks maatregelen 
5.30 Afleiding van een verzameling abstracte relaties 
6.00 Evaluatie 
6.10 Oordelen in termen van interne evidentie 
6.20 Oordelen in termen van externe criteria 
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