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ONDERWIJZEN 
-----------

Toen zeide een leraar: Spreek tot ons over 
Onderwijzen. 

En hij zeide: 
Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds 

half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. 
De leraar die in de schaduw van de Tempel wan

delt, te midden zijner leerlingen, geeft niet van 
zijn wijéheid, maar veeleer van zijn geloof en zijn 
liefde. 

Zo hU inderdaad wijs is, nodigt hU u niet uit 
het huis van zijn wijsheid binnen te treden, maar 
leidt u veeleer naar de drempel van uw eigen geest. 

De sterrenkundige moge u vertellen van zijn inzicht 
in de ruimte, maar hij kan u zijn inzicht niet geven. 

De musicus moge zingen over het rhythme dat de 
ganse ruimte vervult, maar hij kan u niet het oor 
geven dat het rhythme vasthoudt, noch de stem die 
het weerkaatst. 

En hij die onderlegd is in de wetenschap der 
getallen kan vertellen over de gebieden van gewicht 
en maat, maar hU kan u daar niet brengen. 

Want het visioen van de ene mens leent zijn 
vleugelen niet aan een ander. 

Want zoals een ieder van u alleen staat in 
God's kennis, zo moet een iegelijk alleen zijn in 
zijn kennis van God en in zijn begrip van de aarde. 

Uit "De Profeet" 
van Kahlil Gibran. 
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Samenvatting. 

Tijdens het ontwikkelen van lesmateriaal voor de leseenheid 
"Veranderingen" van het PLON deed zich de vraag voor in hoeverre 
leerlingen veranderingen als processen zouden zien en hoe een 
leseenheid dit waarnemen en denken in termen van processen zou 
kunnen bevorderen. 

Deze vragen fungeerden als uitgangspunt voor dit onderzoek. 
Het onderzoek, dat een exploratief karakter draagt, heeft zich 
in de allereerste plaats gericht op het ontwikkelen van een 
''meetinstrument"; wa~tmee een leerling beoordeelt kan worden 
naar de mate van procesgericht denken. . 

Met behulp van het ontwikkelde instrument is een poging 
gedaan om een eventueel leereffekt van de leseenheid 
"Veranderingen" in een drietal klassen, een mavo~1 een atheneum-. 
en een gymnasium-klas, te meten en is gepoogd om na te gaan 
in hoeverre ~r verschillen tussen die klassen aan te wijzen 
zijn wat betreft het procesgericht denken. 
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Voorwoord. 

Toen ik in november 1977 een resonans-konferentie meemaakte 
van het PLON (Projekt Leerpakket Ontwikkeling NatuurkundR), kon 
ik mij nauwelijks voorstellen de.t ik zelf enige maanden latr.Jr mijn 
afstudeerwerk bij deze projektgroep zou gaan starten. 

Wat mij van het begin af aan duidelijk waa, was dat dit 
vernieuwingsprojekt mij enorm aansprak, omda~het voor mijn gevoel 
duidelijk op zoek is naar integratie van een aantal menselijke 
vaardigheden binnen: .het vak natuurkunde. Bijvoorbeeld de sociale 
vaardigheid in het groeps- en projektwerk en de kommunikatieve 
vaardigheid in de Nerslaggeving van de leerlingen naar elkaar toe. 
Wat mij ook in het projekt boeide, is de ruimte, die er voor de 
leerlingen wordt gekreëerd, om de natuurverschijnselen te beleven 
en om er al experimenterend mee om te mogen gaan. Bovendien 
sprak de erkenning~n waardering van het individuele in de 
leerling, die in d~ keuzemogelijkheden van de onderwerpen en de 
differentiatiemogel~~heden tot uitdrukking komt, mij bijzonder aan. 

Naar mijn :gevoel laat het lesmater i aal van het PLON zien, 
dat de ontwikkeling, die een leerling op school-kan doormaken, 
meer kan zijn dan alleen een puur intellektuele ontwikkeling. 
En naar mijn idee is het een eis aan het huidige voortgezette 
onderwijs deze mo~elijkheden te bieden. Een leerling, die in de 
samenleving van·vandaag en morgen moet leven, kan niet toe met 
alleen een puur intellektuele ontwikkeling. De samenleving van 
vandaag laat de gevolgen van zo'n eenzijdige ontwikkeling maar 
al te schrijnend zien. 

Dat vernieuwing een moeilijke zaak is, zeker in het onderwijs, 
werd mij snel duidelijk toen ik ging meewerken aan het ontwikkelen 
van de leseenheid "Veranderingen", waarbij ik mij ook bezighield 
met het voorbereiden van het onderzoek. Het PLON-front van 
vernieuwing in het natuurkunde onderwijs heeft mij voor veel 
plezierige verrassingen' geplaatst. Ik kon er niet om heen dat 
een op het vak gerichteopleiding, zoals ik die genoten had, 
bij lange na tekort schiet, wanneer ik de ervaringen in de 
PLON-lessen voor mijzelf moest verwerken. Wat mij daarbij ook 
aangenaam verraste zijn de "worstelinge~', ais de PLON-medewerkers 
zelf doormaken bij deze verwerking. Onderwijsvernieuwing is een 
turbulente zaak. Ik heb daaraan veel geleerd, al is moeilijk 
konkreet aan te geven wat ik geleerd heb. 

Wat ik wel kan doen is diegenen te bedanken, die mij deze 
ontwikkeling van de afgelopen 1i jaar mogelijk hebben gemaakt 
en ~ie mij daarin begeleid hebben. 

Dat zijn in de eerste plaats de PLON-medewerkers, van wiens 
boeiende, stimulerende en turbulente PLON-leven ik veel heb 
geleerd. In het bijzonder wil ik hier drs. H.F. v. Aalst noemen, 
die mijn afstudeerwerk begeleidde. 

Daarnaast wil ik J.W.M. Roelofs, leraar aan de Maasveld Mavo 
te Blerick, bedanken voor de mogelijkheid, die hij mij bood, een 
aantal maanden bij hem te hospiteren gedurende PLON-lessen, en 
voor de medEwerking, die hij gaf aan het onderzoek. 

Dan wil ik de leraren en amanuensis van de natuurkunde-sektie 
van het Hertog Jan College te Valkenswaard bedanken, in het 
bijzonder ir. N.P.C. Eeken en P. de Boer, voor hun medewerking 
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aan het onderzoek. Bovendien wil ik hen ook bedanken voor het 
feit, dat zlj mU halverwege het onderzoek aanboden als hun 
collega verder mee te gaan in de "vernieuwingsstrljd". 

Dan wil ik dr. J.Ph. Steller bedanken voor het feit, dat hU 
het.vanuit de afdeling der Technische Natuurkunde van de T.H.E., 
voor mij mogelUk maakte dit afstudeerwerk bU het PLDN te verrichten. 
Verder wil ik naast hem ook drs. G. Verkerk en dr. H.P. Hooymayers 
bedanken voor de aanwUzigingen en de korrekties, die zU gaven 
op mUn afstudeerwerk. 

Ton Brink, 

mei 1978. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

"Procesgericht denken". Wat wordt hieronder verstaan? 
Waaraan valt dat waar te nemen? Dit zijn enkele van de 
vragen, die we ons in eerste instantie bU het onderzoek 
hebben gesteld, waarvan dit een verslag is. 

Procesgericht denken houdt zich bezig met het waarnemen en 
beschrUven van veranderingen. Is dit een aktiviteit, die als 
vanzelfsprekend door leerlingen ondernomen kan worden of ligt 
hier een leerproces aan ten grondslag? Met deze vraag hebben de 
medewerkers van het Projekt Leerpakket Ontwikkeling Natuurkunde 
(PLDN) zich bezig gehouden, toen zU bezig waren ~et de 
ontwikkeling van een lessenserie met als thema "Veranderingen". 

Als je een leerling 2 foto's van een veranderingsgebeuren 
(2 momentopnames) voorlegd, dan zal hU gemakkelUk overeenkomsten 
en verschillen kunnen aangeven. Kan een leerling zich voorstellen 
wat er tussen de 2 momentopnames is gebeurd: welke kontinue 
veranderingen en processen er hebben plaats gevonden? 
Hoe kunnen we dit waarnemen en dit zich-voorstellen bevorderen? 
Het lesmateriaal, dat voor de leseenh~id ''Veranderingen" werd 
ontwikkeld, vond zUn basis in deze vragen. 

Het lesmateriaal bestaat uit: 
- een AVOL, een geschrift met .a_anwijzigingen jLg_or de ,heraar, 

waarin een beschouwing staat over het leerproces 
i.v.m. het waarnemen van veranderingen. Verder 
wordt er ingegaan op de lessenorganisatie van 
de leseenheid "Veranderingen"; 

- een 15-tal knutselkaarten, die als handleiding dienen 
voor leerlingen om dingen te maken. Het gaat. 
hierbU vooral om het waarnemen en beleven van 
veranderingen en processen; 

- een fotoaffiche met een tiental foto's van het kookproces 
van water. De foto's zUn willekeurig ~oor elkaar 
geplaatst. De leerlingen krUgen hierbU de opdracht 
de foto's te rangschikken in een volgens hem of 
haar juiste volgorde; 

- een film van het kookproces van water; 
- een fotoaffiche "Alles wordt anders". Hier staan een 

15-tal fotoseries ep afgedrukt (series van 1,2 
of 3 foto's); 

-een spiekbrief, waarop voor de leerlingen staat vermeld 
hoe de fotoseries van het fotoaffiche "Alles 
wordt anders" kunnen worden verwerkt. De bedoeling 
is de leerlingen te laten oefenen ~n het zich 
voorstellen wat er tussen de momentopnames allemaal 
gebeurd kan zUn (zie bUlage 2, bladz. 63 en 64). 

De leseenheid kan gedurende ca. 12 lessen (d.w.z. 6 weken) gebruikt 
worden in de 2e klas. 

Een tweede aspekt van ons onderzoek is de vraag naar het effekt 
van het gebruik van de leseenheid ''Veranderingen" op het door 
ons geformuleerde "procesgerichte denken". Oe leseenheid werd op 
de proefscholen op het eind van bet 2e schooljaar gebruikt. 

In een drietal 2e-klassen, een mavo-, een atheneum- en 
een gymnasium-klas werd door ons onderzoek gedaan naar het effekt 
van het gebruik van de leseenheid in die klassen. . A1s ori'derzoeks
instrument hanteerden wU het leerling-interview. 
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Het derde aspekt van ons onderzoek betreft de vraag of er 
een verschil valt te konstateren in het procesgerichte denken 
a) tussen de leerlingen in de, klassen en 
b) tussen de mavo-, atheneum- en gymnasium-leerlingen en 
van welke aard dat eventuele verschil is? 

De uitwerking van ons onderzoek - de poging om op bovenstaande 
vragen een :antwoord te krUgen - zal in de volgende hoofdstukken 
van dit verslag worden besproken. Opgemerkt moet worden dat 
het onderzoek voornamelUk een exploratief karakter draagt, 
d.w.z. dat het een eerste poging betreft om een beeld te 
krUgen van het "procesgerichte denken". De beantwoording van 
de onderzoeksvragen moet daarom ook tegen deze achtergrond 
worden bezien. 

- In hoofdstuk 2 volgt eerst een beschouwing over het 
procesgerichte denken~ 

- De gevolgde interviewmethode wordt in hoofdstuk 3 besproken. 
- In hoofdstuk 4 wordt de analysemethode ter sprake gebracht. 
- In hoofdstuk 5 volgen dan de resultaten van de analysemethode. 
- In hoofdstuk 6 woruen de klasseobservaties weergegeven. 
- In hoofdstuk 7 zal geprobeerd worden de konklusies te 

vermelden, die getrokken kunnen worden uit de resultaten 
van de analysemethode en de klasseobservaties. 
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H8ofdstuk 2. Beschouwing over het procesgerichte denken. 

2.1. Inleiding. 

• In dit hoofdstuk zullen we een beschouwing geven over het 
procesgerichte denken. Wat verstaan we hieronder? 

Stel we legg~n een ijsje, dat rechtstreeks uit de vrieskist komt 
op een tafel in een warme kamer. Op het moment, dat we dat doen, is 
het ijsje hard en heeft een regelmatige vorm. Komen we een half uur 
later dan zien we dat het ijsje zUn mooie vorm verloren heeft: 
het is vloeibaar geworden en uiteengelopen. Er is in de tussentijd 
dus wat met het ijsje gebeurd. Tussen de 2 momenten, waarop we naar 
het ijsje keken, onderging het een hele verandering, die we aanduiden 
met het proces "smelten". 

In hoeverre weet een leerling zich een voorstelling te .. maken 
van het verloop van de veranderingen tussen de twee momentopnames: 
weet een leerling alleen te vertellen dat he..t ijsje een half uur 
geleden hard.en regelmatig van vorm was en dat het nu vloeibaar 
en uitgelopen is 6f merkt een leerling op dat het ijsje eerst hard was, 
maar dat het ijsje door de kamertemperatuur steeds warmer wordt en 
dat het daardoor gaat smelten: het wordt zacht en vloeibaa~ en gaat 
don uiteenlopen. En dat zie je als je: een half uur later gaat kijken. 

Een leerling, die in hoge mate een dynamische beschrijving van 
de verandering weet te geven, vertoont een hoog niveau van procesgericht 
denken. 

Welke onderscheiden niveaus van procesgericht denken kunnen we 
aangeven? 

In de AVOL (AanwUzigingen VOor Leraren) bU de leseenheid 
''Veranderingen" v;n het PLON (unit 6) schreven wij een beschouwing 
over het procesgerichte denken. Deze beschouwing is in dit verslag 
opgenomen als bijlage 1 (bladz. 58 t.m. 62 ) • 

De beschouwing tracht ons een beeld te geven van de manier 
waarop een leerling in woorden uiting kan geven aan datgene wat hU 
aan veranderingen waarneemt en beleeft. Er wordt getracht een aantal 
niveaus aan te geven in de mate,waarin een leerling de verandering 
dynamisch beschrijft. Hiermee geeft de leerling blijk van een zekere 
vorm van procesgericht denken. ' 

Deze beschouwing is niet tot stand gekomen op grond van gegevens 
aangedragen door leerlingen, maar is geschreven "van achter het bureau". 
ZU heeft als uitgangspunt gediend voor dit onderzoek naar het 
procesgerichte denken van PLON-leerlingen op het eind van de 2e klas. 
Deze leerlingen zouden op het eind van de 2e klas, tijdens het gebruik 
van de leseenheid ''Venanderingen", een aantal knutselproeven kunnen 
doen. In onze beschouwing in de AVOL zijn de beweringen daarom 
toegelicht met uitingen en beschrijvingen, zoals wU dachten dat ze 
door leerlingen gegeven zouden kunnen wardenornet betrekking tot 
enkele van die knutselproeven. 

Als instrument van onderzoek werd door ons het leerling~.interview 
gehanteerd. Elke geïnterviewde leerling kreeg achtereenvolgens een 
drietal "fotoseries" voorgelegd, waarbij steeds dezelfde vra~en · 
werden gesteld. Deze vragen waren gericht op het door ons ontwikkelde 
model van procesgericht denken (zie bijlage 1). Uit de antwoorden 
va~ de leerlingen zou moeten blijken in hoeverre het model aan de 
werkelUkheid beantwoordde. 

\ 
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Het interview was zodanig dat de interviewer een open vraag 
stelde, waarop de leerling een antwoord gaf. Aan de leerling werd 
niet verteld of een antwoord goed of fout was. Evenmin werd de 
leerling van tevoren duidelijk gemaakt waar het tijdens het interview 
om ging. Begonnen werd met de leerling een fotoserie te geven, 
waarna met de vragen werd begonnen. De fotoseries en de set vragen 
zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 3.3 en 3.4. 

In het kort 
- fotoserie I 

fotoserie II 

fotoserie III 

zijn de fotoseries als volgt te karakteriseren: 
2 foto's van een glas met suiker en water, 
uitbeeldend het proces van oplossen; 
2 foto's van een banaan, uitbeeldend het 
proces van rotten en 
1 foto van een Usje, uitbeeldend het proces 
van smelten. 

De keuze kwam tot stand naar aanleiding van het samenstellen 
van het fotoaffiche "Alles wordt anders", met de daarbij behorende 
"spiekbrief". In deze brief werden o.a. een aantal vragen g~steld, 
die de leerling zou moeten begeleiden in het waarnemen en. 
beschrijven van processen. Deze vragen dienden ook als uitgangspunt 
bij het opstellen van de interviewwvragen •. 

Djdens het analyseren van de interviews bleek dat de gegeven 
beschouwing in de AVDL (bijlage 1) niet geheel toereikend was als 
theoretische achtergrond van het onderzoek. Er waren enige aanvul
lingen en wijzigingen nodig. Bovendien was slechts een gedeelte van 
de beschouwing van toepassing op het onderzoeksmateriaal. 
De leerling-antwoorden in de interviews werden onderzocht op de 
aanwezigheid van uitdrukkingen, die voor het procesgerichte denken 
van belang zijn. Deze zijn grofweg in te delen in twee kategorie~n, 
namelijk de procesmatige veranderingeri, die aan het produkt zelf zijn 
te,onderkennen én de procesmatige veranderingen, die uitsrukking 
geven aan veranderende omstandigheden in de omgeving van het 
veranderende produkt, die van invloed zjjn op de verandering. 

2.2. Kenmerken van procesgericht denken. 

We geven hier een beschrijving uan het uitgangsmodel in een 
vorm, die meer geschikt is om als uitgangspunt te dienen voor de 
analyse:·van de interviews. We zullen eerst weer de processen en 
daarna de oorzaken (omstandigheden) bespreken. 

De belangrijkste doelstelling van de leseenheid "Veranderingen"· 
is het bevorderen van het procesgerichte denken van de leerlingen. 
Om het effekt van het gebruik van de leseenheid te kunnen nagaan, 
zullen we dus moeten weten in welke mate een leerling procesgericht 
denkt en hoe we dat kunnen konstateren aan het antwoord van een 
leerling. 

We zullen daarom aangaven welke stadia er te onderscheiden zijn 
in het procesgerichte denken. Voor deze stadia zUn bepaalde 
kenmerken representatief. In de volgende twee paragrafen zullen we 
deze kenmerken bespreken. Paragraaf 2.3 bespreekt de kenmerken, 
betrokken op het veranderende produkt (processen) en paragraaf 2.4 
bespreekt de kenmerken, die iets van oorzaken aangeven (omstandigheden). 

~ Deze kenmerken zullen in de gegeven volgorde een toenemende mate 
van procesgerichtheid aangeven. Deze mate wordt vooral bepaald door 
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de werkwoordsvormen, die taalkundig bU dat kenmerk werden gehanteerd. 
Tevens is er in een aantal gevallen onderscheid gemaakt tussen 
konkrete en abstrakte uitdrukkingen van een kenmerk. 

De manie~ waarop wU het niveau van procesgericht denken van 
de leerling bepalen aan de hand van een reeks antwoorden, wordt 
behandeld in hoofdstuk 4. 

De door ons onderscheiden kenmerken van procesgericht denken, 
zullen wij toelichten met voorbeelden van uitspraken, zoals die door 
leerlingen zijn gedaan tijdens het interviewen en die karakteristiek 
zijn voor dat kenmerk. ~it zal gedaan worden voor elk van de 3 foto
series,die in het interview werden gebruikt. 

Stel de leerling heeft een fotoserie in een bepaalde volgorde 
voor zich neergelegd en hem wordt dan gevraagd, waarom hU deze 
volgorde kiest (fotoserie I en fotoserie II), àf in geval fotoserie III 
( 1 foto): wat hij van d9lZe foto zou kunnen zeggen. Uit zijn antwoord 
zal blijken hoe hU reageert op de fotoserie. 

2.3. Processen. 

" 

·. · konkreet 
·•· -kenmerk 
. '(kk) 

abstrakt 
kenmerk 

(ak) 

Oe leerling zal een overeenkomst of een 
verschil kunnen aangeven, die direkt 
betrekking heeft op ''n zintuiglijk facet. 
We noemen dit een konkreet kenmerk • 

Vb. I De suiker zie je niet meer; 
het proeft zoeter. 

Vb. II ~ De schil is bruih; de schil is 
bruiner. 

Vb. III ,: De chocola ligt er doorheen gesmolten. 

Oe leerling kan ook een overeenkomst of verschil 
aangeven, die bestaàt uit een kombinatie van 
konkrats kenmerken, waar 'én uitdrukking aan 
wordt gegeven. Dok kan de uitspraak betrekking 
hebben op dingen,die niet direkt waarneembaar 
zijn. We noemen dit een abstrakt kenmerk. 

Vb. I Het water is verzadigd. 
V.b. II : Hier is de banaan verrot. 
Vb. III : Dit is een gesmolten Usje. 

N.B.: Wegens het feit dat de leerling tijdens 
het interview hoogstens 2 foto's 
tegelijk kreeg aangereikt, kwam het 
ordenen van de foto's~ op grond van 
gekonstateerde verschillen, en het 
betrekken van de tijd bij de ordening 
niet naar voren. Tljdens het onderzoek 
hebben deze leerling-aktiviteiten, 
zoals beschreven in het model van bijlage 1 
(beschouwing AVOL), daarom verder geen 
aandacht gehad. 

De leerling kan aangeven dat een konkreet 
konkrete kenmerk een verandering zal ondergaan of 

veranderingsrelatie, reeds heeft onder~aan. We ~oeme~ dit e~n 
statisch beschreven konkrats verander~ngsrelat~e, d~e stat~sch 

(kvrs) wordt beschreven. 
Vb. I Het begint zoeter te smaken. 
Vb. II Oe banaan is bruin geworden 
Vb. II I Het ijs is uit elkaar gevloeid. 
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De leerling kan aangeven dat een abstrakt 
kenmerk een verandering zal ondergaan of 
reeds ondergaan heeft. We noemen dit een 
abstrakte veranderingsrelatie, die statisch 
wordt beschreven. 

Vb. I Oe suiker is overgegaan in een vloeistof, 
Vb. II De banaan is helemaal rijp geworden. 
Vb. III Vloeistof is ingevroren tot ••• 

De leerling kan aangeven dat het beschouwde 
voorwerp een proces zal ondergaan, bezig is 
te ondergaan of heeft ondergaan. 
We zeggen dat de leerling het proces statisch 
beschrijft. 

Vb. I 
Vlb. II 
Vb. II I 

Qe suiker is opgelost. 
Hier begint hij te rotten. 
Het ijs is aan het smelten. 

Oe leerling kan een veranderingsrelatie 
dynamisch aanduiden. filij brengt dan tot uitdrukking 
dat het konkrete kenmerk een verandering 
ondergaat. 

Vb. I 
\lb. II 
Vb. lil 

Het water wordt troebeler. 
De banaan wordt bruinachtig. 
Het ijs loopt uiteen. 

Dok de verandering in een abstrakt kenmerk 
(abstrakte veranderingsrelatie) kan dynamisch 
worden beschreven. 

Vb. I Het water raakt verzadigd. 
Vb. II De banaan wordt rijper. 
Vb. III Het ijs gaat van vaste vorm over 

naar vloeistof. 

De leerling kan aangeven dat het voorwerp 
op dynamische wijze in een proces betrokken is. 
Dit proces kan nader gespecificeerd worden 
als een kombinatie van een aantal konkrete 
en of abstrakte veranderingsrelaties (zie bijlage 1). 

Vb. I ••• dan gaat suiker oplossen. 
Vb. II ••• dan verrot de banaan. 
Vb. lil Het ijs smelt dus. 

De aanwezigheid van verdergaande abstrakte begrippen 
in het proces, zoals deze in de bijlage 1 worden aangegeven, 
is voor ons verder geen punt van onderzoek geweest. 

2.4. Omstandigheden (oorzaken). 

Qe~~l~~-~~~ 

konkrete situatie 
(ks) 

De leerling zal ook een overeenkomst of verschil 
kunnen aangeven omtrent de konkrete situatie, 
waarin het veranderende produkt zich.bevindt; 
welke konkrete kerimerken de situatie heeft. 
We duiden dit aan met konkrete situatie, die 
statisch is beschreven. 

Vb. I. Hier zie je iets op het lepeltje liggen. 
Vb. II De bananen liggen op een schaal. 
Vb. III Iemand loopt met een ijsje. in zijn hand. 
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abstrakte situatie 
(as) 

De leerling kan ook kenmerken van de situatie 
aanduiden, die niet direkt waarneembaar zijn op 
de foto's. Deze kenmerken dragen een abstrekter 
karakter •. Daarom duiden we dit aan met abstrakte 
situatie, 

Vb. I 
Vb. II 
llb. I II 

die statisch wordt beschreven. 
Hoe warmer het water, hoe •••• 

: Doorcl~t d~ banaa~:warm ligt •••• 
: ••• moet je een hoge temperatuur hebben. 

De leerling kan de gewijzigde omstandigheden van het 
veranderende produkt het gevolg laten zUn van een 
konkree~ uitgevoerde handeling. In onze analyse hebben 
wij onderscheid gemaakt tussen een je-handeling en een 
ze-handeling, waar in termen van "je doet •••" 
respektievel.Uk "ze doen ••• 11 gesproken werd. Het. is 
niet duidelijk of dit onderscheid een wezenlUk '' : · 
verschillende mentale instelling van de leerling 
aangeeft. 

Door een leraar naderlands van het Hertog Jan College 
werd aan de leerlingen van een tweetal 3e klassen 
gevraagd of ze bfj ~ich zelf wilden nagaan of ze liever 
de termen 11 je doet ••• ~of "ze doen •••" gebruikten. 
Bovendien werd ze gevraagd of ze konden aangeven 
waarom ze de voorkeur gaven aan één van de twee. 
Het bleek dat veel leerlingen liever "ze doen •••" 
gebruikten. Hierdoor ~oelden zU zich wat minder onzeker 
en waren ~e minder bang voor onjuiste opmerkingen. 
Ze konden zich wat gemakkelijker verschuilen achter het 
wat algemener klinken van 11 Z:e doen •••"• 

Het vomrgaande kan betekenen dat de houding en 
de manier van spreken van de interviewer van invloed 
is op het al of niet gebruiken van "ze" of 11 je 11 • 

Een leerling, die zich tijdens het interview wat onzeker 
voelt• zal wellicht eerder geneigd zUn te spreken in 
termen van "ze". Aangezien deze instelling van de leerling 
als zodanig geen kenmerk ia van het procesgerichte denken, 
is dit onderscheid verder niet van belang voor het 
onderzoek. 

konkrats h~ndeling, 
statisch beschreven 

De leerling kan de handeling statisch uitdrukken, 
d.w.z. als een handeling, die toekomstig is of . 
reeds voltooid is. 

(kjhs) 
of 

(kzhs) 

uitgeb1de, konkrste 
handeling, statisch 
statisch beschreven. 

(ukjhs) 
of 

(ukzhs) 

Vb. I Hier moet je het er nog in doen; 
toen hebben ze de lepel erin gezet. 

Vb. II Hier heeft hU het ijsje gekocht. 

N.B.: BU fotoserie I kan er ook nog sprake 
zijn van een uitgebreide handeling, 
statisch beschreven, ingeval een aantal 
konkreta, atatisch beschreven handelingen 
achter elkaar worden aangeduid. Dit kan 
voorkomen zowel in de 11 je 11-vorm (ukjhs) 
als in de 11ze 11-vorm (ukzhs) 

Vb. I : Meneer heeft de suiker erin 
gegooid, toen geroerd en heeft 
daarna de lepel erin laten staan. 
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De leerling kan de situatie of de handeling 
op een dynamische manier aanduiden. 
We spreken over een situatie, die dynamisch 
beschreven, als de leerling aangeeft dat de 
situatie, waarin het voorwerp geplaatst is, 
zich wijzigt: 

Vb. I Als er meer water in gaat •• w 

Vb. II : Door het vallen •••• 
Vb. III : Als er warmte bijkomt ••• • 

ook 

wordt 

N.B.: De abstrakte situatie, dynamisch beschreven, 
kwam als zodanig niet herkenbaar voor in het 
interviewmateriaal. 

De leerling kan ook een konkreet uitgevoerde 
handeling dynamisch beschrijven (in termen van 
je- of ze-handeling). 

Vb. I Als je de suiker in water doet ••• 
••• hebben ze eruit gehaald. 

\tb. II Pluk je hem af; wanneer men ••• gaat 
smijten. 

Vb. III Als je het ijsje op de grond laat 
vallen; door de vlam erbij te houden. 

N. B.: Bij fotoserie I kan ook nog sprake zijn 
van een uitgebreide, konkrete handeling, 
dynamisch beschreven. 
Vb. I : Je doet suiker erin, dan roer je 

en dan laat je het l~peltje erin 
staan. 

Indien de handeling, die door de leerling wordt 
aangeduid, een meer abstrakt karakter draagt, 
spreken we van een abstrakte handeling. 
N.B.: Dit heeft een andere betekenis dan de 

abstrakte handeling, die in bijlage 1 
wordt gebruikt. 

Dok bij de abstrakte handeling maken we weer 
onderscheid'in je- en ze-handeling. 

Vb. I Als je het water warm maakt ••• 
Door het heet te maken ••• • 

Vb. II 

Vb. III 

Als je de banaan invriest ••• ; 
Door de banaan warmer te leggen •••• 
Als je het ijs smelt ••• ; door de 
temperatuur lager te maken. 

N.B~: Als statische uitdrukking kwam de abstrakte 
handeling niet herkenbaar voor in het 
interviewmateriaal. 

De beïnvloeding kan ook aangeduid worden als iets 
dat een fysische oorsp~ong heeft. We spreken dan 
van fysische werking • 
N.B.: Dit is het vervangende begrip voor de 

abstrakte handeling, zoals in bijlage 1 
werd gegeven. 

lib. : De warmte bepaalt ••• • 
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2.5. Schematisch. 

We kunnen de bovenstaande beschouwing ook in een schema 
weergeven, waarin van boven naar beneden een toenemende 
procesgerichtheid te onderkennen valt en van links naar rechts een 
toenemende abstrakth~id. 

Processen: 

toenemende abstraktheid > ,.., 
[konkrete kenmerkani labstrekte kenmerken! 

proces,-., 

toenemende 
mate van 
procesgericht
heid. statisch beschreven 

l konkrete 
veranderingsrelatie, 
statisch beschreven 

KonKreta 
veranderingsrelatie, 
dynamisch beschreven 

abstrakte 
veranderingsrelatie, 
statisch beschreven 

beschreven 

Omstandigheden: 

toenemende abstraktheid>>----------~~ 

toenemende 
mate van 
procesgericht
heid 

[konkrete situatie! 

handeling, 
beschreven 

situatie, 
d namisch beschreven 

[abstrakte situatie 

l I fysische werking j 
konkrats handeling, 
d namisch beschreven 

~~--~--~--~~--~ handeling, 
beschreven 

2.6. Verschillen met de beschouwing uit bijlage 1. 

Daar we bU het·interviewen slechts te maken hadden met 
maximaal 2 foto's, die de leerlingen aangereikt kregen, hebben 
we in onze hernieuwde beschouwing het ordenenren het betrekken 
van ~~-!!:i~ bij lhtet ordenen verder bÜITëii-besëiiouwing gelaten. 

In onze analyse hebben wU opmerkingen, die direkt op het 
tUdsaspekt betrokken zUn, wel apart aangeduid. BU de indeling 
naar niveaus van procesgericht denken is dit kenmerk echter 
van weinig invloeä geweest. 

~ 

I 
Aanduidingen, die met de tUd te maken hadden, 
zijn bijvoorbeeld: 

Langzamerhand; een tUdj~ eerst ••• , daarna; 
••• te lang laten liggen ••• ; ••• blUft lang 
gauwer; vlugger; ••• langzamer enz •• 

Opgemerkt dient te worden, dat veel werkwoorden al 
impliciet een tUdsaspekt in zich dragen. 

... 
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Een aanvulling op de bestaande beschouwing is het voorkomen 
van statisch aangeduide veranderingsrelaties, processen en 
handelingen. Deze aanduidingen liggen,, gezien de mate van 
procesgerichtheid, tussen de "niveaus", die in de eerste 
beschouwing werden gegeven (zie paragraaf 2,5 en bUlage 1) 

In de eerste beschouwing werd ook geen onderscheid gemaakt 
tussen de konkrete kenmerken van procesgericht denken en de 
meer abstrakte vormen van deze kenmerken. In de nieuwe 
beschouwingwordt deze wel aangebracht. 

We merken hierbU wel op dat de abstrakte situatie in onze 
beschouwing wel statisch-gebruikt voor komt, echter niet 
dynamisch. Zo komt de abstrakte handeling (ajhd en azhd) wel 
dynamisch, maar niet statisch gebruikt voor. Dit komt doordat 
deze kenmerken als zodanig niet herkenbaar in het interview
materiaal voorkwamen. 

- In onze verdere analyse van het interview-materiaal zUn de 
oorzaak-gevolg relaties, zoals in de eerste beschouwing 
(bUlage 1) werd gegeven, niet vetder onderzocht. Vandaar dat 
hierop omk niet nader zal worden ingegaan. 

In hoofdstuk 3 zal worden aangegeven, hoe wU met de hierboven 
gegeven beschouwing als uitgangspunt, komen tot het karakteriseren 
van de mate van procesgericht denken van een leerling. WU zullen 
een onderscheid maken in een 5-tal niveaus van procesgericht denken. 
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Hoofdstuk 3. Methode van onderzoek. 

3.1. Inleiding. 

De leseenheid "Veranderingen" heeft tot doel de leerlingen 
te. oefenen in het waarnemen en beschrijven van veranderingen 
in termen van in de tijd veranderende eigenschappen van een 
prmdukt en van de omstandigheden, die hierop van invloed zUn. 
De leseenheid is bestemd voor het eind van de 2e klas en kan 
gedurende ongeveer 12 lessen gebruikt worden, d.w.z. ca. 6 weken, 
in geval er 2 lessen per week zijn. 

Gedurende de 6 weken, dat de leseenheid gebruikt werd, werd 
door ons onderzoeksmateriaal verzameld in een mavo-klas (klas 2C 
op de Maasveld-mavo te Blerick), een atheneum-klas (klas 2A2 op 
het Hertog Jan College te Valkenswaard) en een gemengde ~ 
gymnasium/atheneum-klas (klas 2G1/2A4 op het Hertog Jan College 
te Valkenswaard). 

Het onderzoeks-instrumentarium beston~ uit: 
- leerling-interviews en 
- klasseobservaties. 

In de navolgende paragrafen zullen we de onderzoeksvragen, 
het leerling-interview, de onderzoeksstrategie en de motivatie 
van deze strategie bespreken. 

3.2. Onderzoeksvragen. 

·. Bij dit onderzoek hebben ons. tiet volgeinde ·ärietal vragen voor 
ogen gestaan: 

1) Is het procesmatige in een verandering voor de leerling 
een gewaarwording, die hU in procesgerichte termen kan 
beschrijven, waarmee hU uiting geeft aan een bepaalde vorm 

., van prodesgericht denken? 
En zijn er in dat procesgerichte denken niveaus te onderscheiden, 
die een verschil aangeven in de mate van procesgerichtheid? 

2) Heeft het werken met het leerling materiaal van de nieuwe 
leseenheid tot gevolg dat de leerling zich meer en meer 
bewust wordt van het procesmatige in de veranderingen? 
Zo ja, hoe valt dat te konstateren en in welke mate treden 
er verschillen bU de leerlingen op? 

3) Valt er een verschil te konstateren 
a) tussen de leerlingen in de klassen en 
b) tussen de mavo-, atheneum- en gymnasium-klas? 

Van welke aard is dat verschil? 

3.3. Hét leerling-interview. 

Het leerling interview bestaat uit het bespreken van een 
· drietal "fotoseries" met de ge!nterviewde leerling. In het -
lesmateriaal bU de leseenheid "Veranderingen" is een fotoaffiche 
"Alles wordt anders" opgenomen. Tijdens het samenstellen van dit 
affiche hebben wij ons intensieft· bezig gehouden met de vraag 
hoe we door middel van een serie foto's, die betrekking hebben 
op een zich veranderend "voorwerp" of situatie, de leerlingen 
er toe aan kunman t:etten 'zi.ch bewust-'te worden van het procesmatige 
in de getoonde veranmering. 
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De vragen op bladz. 2 van de spiekbrief (zie bUlage 2, bladz. 64) 
rolden hieruit voort. Hiermee dachten wU dat de leerlingen zich 
zouden kunnen oefenen in het meer procesgericht kUken naar 
momentopnames ( foto's) van een veranderingsgebeuren. 

De fotoseries. 

Het gebruik van fotoseries leek ons een geschikt toetsmiddel 
binnen ons onderzoek. Van de door ons gebruikte fotoseries kwamen 
er 2 voor op het affiche "Alles wordt anders" (fotoserie I en lil). 

- Fotoseri8 I bestaat uit 2 foto's van een glas water, waarbU 
één een lepel met suiker erboven laat zien en 
de ander met de lepel erin. De fotoserie beeldt 
het proces van oplossen uit (zie figuur 3.1). 

Fig. 3.1: fotoserie I 



- Fotoserie II bestaat uit 2 foto's van dezelfde banaan, één nog 
groen en de andere reeds met rotte plekken. 
Het rotten van de banaan is hier het uit~ebeelde 
proces. (zie figuur 3.2). 

Fig. 3.2: 
fotoserie II. 
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- Fotoserie lil bestaat uit één foto, van een half gesmolten 

Fig. 3.3 

ijsje. Hiermee wordt het proces van smelten uitgebeeld 
(zie figuur 3.3). 

fotoserie II I. 

Aangezien de fotoseries uit maximaal 2 foto's bestaan, kwam de 
aktiviteit van het ordenen en het betrekken van de tijd bij de 
ordening van de foto's, zoals beschreven in bijlage I en paragraaf 2.3, 
wat minder naar voren. 

3.4. Interviewvragen bij een fotoserie. 

Bij elke fotoserie werden de volgende vragen met de geinterviewde 
leerling doorgesproken: 

N.B. Tijdens de interviewperiode werd de vraagstelling enigszins 
gewijzigd. Tussen haakjes staat aangegeven op welk moment en 
hoe de vraagstelling veranderde. Oe hier beschreven 
vraagstelling is globaal, d.w.z. dit zijn de centrale vragen, 
waar het om gaat. Tijdens het interviewen kwamen ook 
"neven"-vragen voor, afhankelijk van de situatie. 

Vraag a: Wil je de foto's op een volgorde leggen, waarin jij 
denkt dat ze gemaakt zijn? 

Vraag b: Waarom leg je ze zo? 
N.B. Bij fotoserie lil (één foto) werd i.p.v. 

vraag a en b de volgende vraag gesteld: 
Wat zou je van deze foto willen zeggen? 

Indien de leerling in zijn antwoord niet het proceswoord 
oplossen, rotten enz. gebruikte, dan werd hieropvolgend 
eerst vraag e en f gesteld, waarna vraag c aan bod kwam. 
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Vraag c : Waaraan kun je merken of zou je kunnen merken, dat 

Vraag d 

Vraag e 

Vraag f 

Vraag g 

{

suiker oplost? . ? ) 
de banaan rot of overrUp{1 s.dt? * 
h t .. . lt . ? war . e usJe gesmo en 1s. 

(In de eerste lesweek:~gebruikte de interviewer 
nog al eens het woord "zien" i.p.v. "merken". 
Dit focusseerde teveel op de foto's.) 

*)oe keuze tussen "is" of "wordt" bij fotoserie II 
wordt bepaald door datgene,wat de leerling op 
vraag b heeft geantwoord. Dit geldt ook voor 
de keuze tussen "rot" of "rijp" in de andere 
vragen. 

(Vanaf de 5e lesweek) : Txeden de genoemde veranderingen 
tegelijkertijd op? 

Als je een (2e en) 3e foto erbij zou maken, hoe zou die 
eruit zien en waar zou je die neerleggen? 

Welk verhaal zou je bij die serie foto's maken? 

(Vanaf de 5e lesweek komt de toevoeging: 
waarmee je de veranderingen zou willen 
weergeven? 
Wat zou je bijvoorbeeld aan je vriendje of 
vriendinnetje hierover willen vertellen?) 

: Ken je nog meer voorbeelden van dingen, die 

rotten / overrijp worden? 
{

oplossen? · 

smelten? ·· 1 

Vraag1 h 1 Wat is de overeenkomst tussen het {~~t~=~en~ van 
smelten s 

x) ••• ? 

x)Genoemde voorbeelden onder vraag g. 

{

suiker oplost? 
Vraag .i Weet je ook waardoor het komt dat de banaan rot? 

het ijsje smelt? 

Vraag J. Zou je het J~~!~:~enl kunnen beinvloeden? 
(smelten ) 

Vraag k 

(Als er 
van de 
nog de 

sneller 

onzekerheid omtrent het begrijpen 
vraag viel te bespeuren, volgde 
toevoeging: dat het{oplossen} 

rotten 
smelten 

of langzamer gaat?) 

Vanaf de 2e serie heb ik nog de volgende eindvragen 
toegevoegd: 

Vind je het leuk om, .natuurkunde te doen? 

Waarom vind je het t~~!tl leuk? 

Wat vind je leuk of minder leuk aan het PLON projekt 
en waarom? 
Hoe vind je de lessenserie over veranderingen in 
vergelijking met de voorgaande lessenseries? 
Zou je nog bepaalde dingen verbeterd willen zien? 
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3.5. Interviewstrategie. 

Q~-~~~~~-~~~-~~-!~~!!!~2~· 
Gedurende de 6 weken, dat de leseenheid werd gebruikt in de 

onderzoeksklassen, werden na elke 2 lessen (d.w.z. per week) 
3 leerlingen door ons geinter~iewd. De leerlingen werden elke 
keer zoveel mogelijk gekozen uit de kategorie~n "goed", 
"middelmatig" en "slecht" (G-leerling, M-leerling en S-lserling). 
Dez€ indeling werd door de leraar gemaakt (zie hoofdstuk 6). 

Op basis van deze indeling dachten we een doorsnede van de klas 
te kunnen bepalen. Getracht werd om per week uit elke klas 
3 leerlingen te interviewen, namelUk een G-, M- en S-leerling. 
Deze poging is niet altijd gelukt. In de volgende gevallen lukte 
het ons niet: uit klas 2A2 : een GS;, · GÇi-, ·:.54,., eri ss;..léerling; 

uit klas 2G1 /2A4. : een 541"", SS- en 56-leetling; 
uit klas 2E een ~6- en M1-leerling. 

N.b. De index geeft de week aan, waarin de 
leerling geïnterviewd had moeten worden. 

Uit klas 2A2 werden in totaal 17 lèeliingen geïnterviewd en 
uit klas 2G1/2A4 en klas 2E 18 leerlingen. 

Klasseobservaties. 

Gedurende de lessen werden de klassen geobserveerd om te zien 
op welke wijze het materiaal van de leseenheid "veranderingen" 
in de klas werd gebruikt. Deze observaties zijn weergegeven in 
hoofdstuk 6. 

BU de observaties is speciaal gelet op de manier,waarop het 
thema in de klas werd aangeboden aan de leerlingen door de leraar 
en hoe het materiaal werd gebruikt en in welke volgorde. 
Hierbij is geen speciaal observatieschema gehanteerd. Het doel 
van de observaties is om na te gaan of het klassegebeuren van 
invloed is op het procesgerichte denken. De interviews vonden 
steeds plaats nadat er 2 lessen waren geweest. Dit gebeurde dan 
na het laatste (Se) lesuur bij klas 2A2 en klas 2E. 
BUklas 2G1/2A~ gebeurde het interviewen in de ochtend-,en 
middagpauze en na het laatste lesuur (6e). 

3,6-. Motivering van de onderzoeks-strategie. 

Onderzoeksvraag 1: Om houvast te krijgen op onderzoeksvraag 1 
zijn wij uitgegaan van een beschouwing over de manier, 
waarop leerlingen kunnen reageren op veranderingen in 
termen van processen en omstandigheden. Deze beschouwing 
is weergegeven in bijlage 1. Oe beschouwing werd tijdens 
de analyse van de interviews gewijzigd en aangevuld (zie 
hiOlofdstuk 2). 

Met behulp van de vragen a t.m. j bij de fotoseries 
hoopten wij antwoorden van leerlingen te krijgen, die door 
ons op de aanwezigheid van een zekere mate van procesgericht 
denken zouden kunnen worden onderzocht. (De wijze, waarop 
wij de mate van procesgericht denken vaststellen, wordt 
besproken in hoofdstuk 4). 

Door gebruik'te maken van een 3-tal verschillende 
fotoseries dachten wij meer betrouwbaar de mate te kunnen 
vaststellen, waarin een leerling procesgericht denkt. 
Tevens geeft dit ons inzicht in de wendbaarheid van het 
procesgerichte denken van een leerling door hem over drie 
verschillende processen zich te laten uitspreken. 
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Onderzoeksvraag 2: Door gedurende de 6 weken, datds.unit gebruikt 
werd_ de klassen te volgen en leerlingen te interviewen, 
hoopten wU een beeld te krUgen van het leereffekt van de 
leseenheid. 

Onderzoeksvraag 3: Elke week werden er uit de onderzoekskiassen 
zoveel mogelUk een G-, M- en S-leerling ge!nterviewd. 
Hiermee hoopten wij een "doorsnede" van de klas te hebben. 
Bovendien zouden wij kunnen nagaan of een door de leraar 
gemaakte indeling in goern (G-), middelmatige(M-) en slechte 
(s-) leerlingen ook aanwijsbare verschillen binnen ons 
onderzoeksmodel zou opleveren. 

Door van elk genoemd schooltype een klas te volgen 
tijdens het gebruik van de leseenheid, hoopten wij ook 
materiaal te verzamelen om onderzoeksvraag 3 te kunnen 
benaderen. 
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Hoofdstuk 4. De analyse van de leerling-interviews. 

4.1. Inleiding. 

De leerling-interviews werden door ons volledig uitgeschrevan. 
Dit gaf ons de mogelijkheid de antwoorden op de interviewvragen 
a t.m. j bij elke fotoserie uit de gesproken tekèt te halen, zodat 
ze aan een analyse onderworpen konden worden. In bijlag~ 5 is 
een volledig uitgeschreven interview opgenomen van een M-leerling 
in de 4e week uit klas 2A2 (zie bladz.·101 t.m. 105). 

In hoeverre worden de antwoorden gekarakteriseerd door 
procesgericht denken? Deze vraag stond centraal bij de analyse 
van de antwoorden. In dit hoofdstuk zullen we aangeven op welke 
wijze wij gekomen zijn tot een indeling in niveaus van procesgericht 
denken. Daarna zullen we aangeven hoe wij de score van procesgericht 
denken per fotoserie en per leerling bepalen en hoe wij komen 
tot een kJassescore per week. 

4.2. De antwoorden van leerlingen onderzocht op kenmerken van 
procesgericht denken. 

· · In hoofdstuk 2 hebben wij de kenmerken van procesgericht denken 
besproken, die ons voorafgaand aan het onderzoek en tijdens de 
analyse van belang leken voor deze manier van denken. 

De antwoorden door de leerlingen gegeven op de vragen a t.m. j 
werden door ons onderzocht op de aanwezigheid van de genoemde 
kenmerken. Opvallend was dat een kenmerk vrijwel nooit op zichzelf 
voorkwam, maar meestal in kombinatie met een aantal andere :: 
kenmerken. Ook kwam het regelmatig voor dat een bepaald kenmerk 
meerdere keren in een antwoord voorkwam. 

- Voor ons was het van belang te weten welke kenmerken 
er in een antwoord voorkwamen. Er werd geen verschil 
gemaakt tussen een antwoord dat een kenmerk één keer 
of een antwoord dat een kenmerk meerdere keren bevatte. -

We geven 2 voorbeelden. 

V~b. 1 (Antwoord op vraag f van fotoserie I, van de M-leerling 
------ in de 3e lesweek uit klas 2A2): 

"De meneer, die pakt de lepel, schept suiker op. 
-------~----- ----
HU heeft een glas klaarstaan. Dan pakt hU die suiker, 
--------- --~---- ---- - ---lukzhdr --
dat is dus het 2e plaatje, gooit die in het water. 

En dan het derde plaatje: heeft hU geroerd en zit de 
-=--{El kz~h~s FF---- -- - ---

lepel erin. De suiker is opgelost." 
---IE§}--- ~r----

Olt antwoord bevat de volgende kenmerken: ks - ps - kzhs - ukzhd. 

V.b. 2 (Antwoord op vraag j van fotoserie III, van de M-leerling 
------ in de 2e lesweek uit klas 2E): 

"Ja, door een vlam erbij te houden of zoiets, of warme 
kzhd 

lucht erbij te blazen, of het goed warm stoken. 
------lazhd ~--- -----
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••• Dan gaat hU nog sneller smelten enne als je hem nog \ __ . _____ Wl&J~--------------
verder verwarmd, als je hem bijvoorbeeld in een pannetje 
-- - --laJhd t- -· [E§J---
stopt en je steekt dan het vuur aan, dan gaat hU nog koken 

Ik .ihd I - ----fEill--
ook. ••• Ja, dan moetje hem gewoon in de Uskast leggen, 

------l~k~jhohd~l------~------~-
of gewoon in het vriesvak laten en dan gewoon de stekker 

eruit halen, dan loopt het ook heel langzaam naar beneden." 
- --- - ---f§J-- - - --

Dit antwoord bevat de volgende kenmerken ks - kvr - tUd - pd -
kjhd - kzhd - ajhd. 

De kombinatie van kenmerken van procesgericht denken, die bU 
de leerlingen voorkwamen zUn weergegeven in de tabellen 1 t.m. 18, 
(zie bijlage 4 bladz. 67 t.m. 89). 
Deze tabellen hebben betrekking op de vragen b, c, f, h, i en j 
van fotoserie I (tabel 1 t.m. 6), fotoserie II (tabel 7 t.m. 12) 
en fotoserie III (tabel 13 t.m. 18). De overige\ vragen a, d, e 
en g leverden geen relevante informatie voor het onderzoek. 

In de tabellen zUn de antwoorden van de leerlingen van boven 
naar beneden gerangschikt naar een toenemende mate van procesgericht 
denken. BU de rangschikking speelde in de eerste plaats het niveau 
van de aanwezige kenmerken van procesgericht denken, die in een 
antwoord voorkwamen, een rol. Deze niveaus z~n aangegeven in 
hoofdstuk 2 (zie schema van paragraaf 2.5). 

Een ander principe, die bU de rangschikking een rol speelde, 
was de mate van abstrakheid van de kenmerken, die in een antwoord 
voorkwamen. Tenslotte was het aantal verschillende kenmerken 
i~een ~ntwoord een principe, die bU de ~angschikking een rol 
spe,elde. 

In de volgende paragraaf zullen we aangeven hoe we binnen 
deze rangschikking een 5-tal niveaus van procesgericht denken 
definiëren. 

4.3. De indeling naar niveaus van procesgericht denken bij 
de verschillende vragen en de verschillende fotoseries. 

De gerangschikte antwoorden per vraag en per fotoserie 
(tabel 1 t.m. 18) werden vervolgen~ door ons onderverdeeld in 
een vUftal niveaus van procesgericht denken. Elk niveau is 
gekarakteriseerd door het voorkomen van een kombinatie van 
kenmerken van procesgericht denken. 

In tabel 19 (zie bladz. 90) is een gedetailleerde karakterisering 
van de niveaus weergegeven per vraag en per fotoserie. 
We zullen deze niveauindeling in deze paragraaf eerst per vraag 
bespreken om een idee te krUgen van de onderlinge verschillen 
tussen de fotoseries. Aan het eind van deze paragraaf zullen 
we bespreken hoe een eventuele algemene niveaukarakterisering 
te geven is, op grond van onze ervaringen met de vragen b t.m. j, 
die in het interview gesteld werden bU het drietal fotoseries. 
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Onder vraag b zullen we eerst de onderlinge verschillen 
tussen de drie fotoseries bespreken, om daarna de niveau
karakterisering per niveau te behandelén. BU de daarop 
volgende vragen c, f, h, i en j zullen we de niveaukarakterisering 
~n de veranderingen daarin t.o.v. de karakterisering in de 
voorafgaande vragen steeds per fotoserie bespreken en niet 
zoals onder vraag b een aparte bespreking aan de niveaus wUden. 

In de niveaukarakterisering, zoals we hieronder geven, geldt 
dat + = en; 

I= of; 
+I= en of. 

Vtaag b luidde: Waarom leg je ze (de foto's) zo (in die volgorde)? 
N.B. BU foto~erie III (het Usje) luidde de 

vraag: "Wat zou je van deze foto willen 
zeggen?" 

In tabel 4.1 geven we de karakterisering van de niveaus in de 
antwoorden op vraag b. 

Tabel 4.1 : Karakterisering van de niveaus in de antwoorden 
op vraag b .• 

niveau fotoserie I (tabel 1) fotoserie II (tabel 7) fotoserie III 

1 ks +I kk +I ak kk +I ak +I tijd kk +I ak +I ps 

(tabel 

2 
ps I kjhs I kzhs I ukjhs I kvrs I avrs (kk +I ak +I ps) + ks 

ukzhs 

3 kjhd I kzhd ps (kk +I ps) + (kvrs +I avrs) 

4". ukjhd + (ukzhd I avrd) (kvrd +I avrd) I (ps + kvrd + kvrd 
avrd) 

5 (kjhd I kzhd I ukjhd I ukzhd) 
+ -(avrd l od) 

pd + (kvrd +I avrd) tijd +I pd +I kjhd +/ kzhd 

Fotoserie I - Uit de interviews blUkt dat fotoserie I de leerlingen 
uitnodigt om te spreken in termen van handeling. 
Ze geeft weinig aanleiding tot het opmerken van 
konkrats of abstrakte veranderingsrelaties. 

Fotoserie II - De.ze fotoserie blijkt meer uit te nodigen tot het 
opmerken van proceskenmerken. Dit is ook begrUpelUk, 
omdat het rotten van een banaan voor de meeste 
leerlingen als een vanzelfverlopend proces wordt 
beleefd. De konkrats of abstrakte veranderingarelaties 
komen rUker geschakeerd voor. 

Fotoserie III - Deze fotoserie geeft zowel tot proces- als tot 
handelingekenmerken aanleiding, hoewel de wroces
kenmerken meer de nadruk krUgen. Bovendien geeft 
deze serie snel aanleiding tot statische 
proces aanduiding. 

llU vraag b draagt de niveaukarakterisering de volgende algemene 
kenmerken: 
Niveau 1 : Situatie kenmerken of konkrats en abstrakte produkt-

Niveau 2 

kenmerken. BU fotoserie III komt het statisch beschreven 
proces voor. 
Statisch beschreven handelingen, konkrats of abstrakte 
verander ingsrel'atiés (statisch beschreven). 81j fotoserie II I 
komen op dit niveau konkrats of abstrakte kenmerken 
of het statisch beschreven proces voor in kombinatie 
met een situatiebeschrUving. 

13) 
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Niveau 3 Konkreta handelingen, dynamisch beschreven. BU fotoserie II 
wor.dt op dit niveau het statisch beschreven proces 
geplaatst en blj fotoserie III de konkrete of abstrakte 
veranderingsrelaties, statisch beschreven. 

Niveau 4 Konkreta of abstrakte veranderingsrelaties. BU fotoserie I 
worden hier de uitgebreide, dynamisch beschreven 
handelingekenmerken geplaatst. 

Niveau 5 : Het dynamisch beschreven proces in kombinatie met 
handelingen of konkrats of abstrakte veranderingsrelaties. 

Vraag c luidde: Waaraan kun je merken of zou je kunnen merken 

[

suiker oplost? . ? 
dat de banaan rot of overrljp {

18
'dt? 

het ljsje gesmblten is? war · 

De niveauindeling, die we bU vraag c maakten, staat weergegeven 
in tabel 4.2. 

'label 4.2 : Karakteriséring van de niveaus in de antwoorden 
op vraag c. 

niveau fotoserie I (tabel 2) fotose_rie !I f.i:.?!Jel 8} -r otcJ~er ie III (tabel 14) 

1 
2 
3 
4 

5 

ks +/ kl< +I ak l<k +I al< kk +I ps +I kvrs 
ps /: kvrs I kjhs I kzhs kvrs I avra kvrd 

kjhd I kzhd kvrd I avrd (kvrd + avrd) I (avrd + tijd) 
kvrd j avrd l<vrd + avrd kvrd + pd 
(kjhd I kzhd) + pd (kvrd +I avrd ) + (kjhd I pd) (kvrd +I ~d) + (kjhd I kzhd I 

Fotoserie I 

Fotoserie II 

Fotoserie III 

sjhd I azhd) 

Ook nu blljkt uit de interviews dat deze serie meer 
aanleiding geeft. tot het opmerken van handelings
kenmerken. De.nivl3aukarakterisering, zoals omschreven 
onder vraag b, blUft gehandhaaf~~ 
Hier treedt in de niveaukarbkterisering een wljziging 
op in niveau 3, waar de konkrete of abstrakte 
veranderingsrelaties worden geplaatst, terwUl 
niveau 4 kombinaties van konkrats en abstrakte 
veranderingsrelaties vereist. 
Het Usje blUkt bU deze vraag reeds snel aanleiding 
te geven tot veranderingsrelaties. V~ndaar _dat reeds 
op niveau 2 de konkrats veranderingsrelaties worden 
geplaatst. Niveau 3 vereist een kombinatie en 
niveau 4 vereist een dynamische procesaanduiding in 
kombinatie met een veranderingsrelatie. Niveau 5 
vereist bovendien een konrats of abstrakte handeling, 
dynamisch beschrewsn. 

Vraag f luidde: Welk verhaal zou je blj die serie foto's maken? 

De niveauindeling, die we bU vraag f maakten, staat weergegeven 
in tabel 4.3. 

Tabel 4.3 : Karakterisering van de niveaus in de antwoorden 
op vraag f. 

niveau fotoserie l (tabel ~j _fgt_oserl..e ~I .Ctab.a1 9) fo:to_~§lr.te _ II I (tabel t5: 
1 kk +I ak +I ps kk +I ak kk +I ak +I ps +I ka +I as 

' kvrs I kjhs I kzhs I ukjha I (tijd + kvrs) I (avrs +I kvrs) kvrs I tijd 2 
ukzhs +I ps 

3 kjhd I kzhd I ukjhd I ukzhd kvrd I avrd kvrd I avrd 

4 kvrd I avrd {avrd + (kjhdlkzhd))l (kvrd + (kvrd + avrd) / (kvrd + tijd +I 
avrd) I (kvrd +I avrd + pa) (kjhd / kzhd · ajhd I azhd) 

5 (kJhd I kzhd I tiJd) + pd (kvrd +I avrd) + pd (kvrd.+ (kjhdlkzhd)) I (pd + 
(kjhd I kzhd I ajhd I a~hd) 
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Vborafgaand aan vraag f hebben· de leerlingen 1 of 2 plaatjes bij 
de bestäande foto's beschreven, zodat er in gedachten 3 "foto's"· 
voor hen liggen. 

Fotoserie I 

Fotoserie I! 

Fotoserie III 

Oe niveaukarakterisering blijft ongewijzigd, alleen 
het statisch beschreven proces zakt naar niveau 1. 
Het karakter van niveau 4 verandert enigszins 
t.o.v. die bij vraag c. Hier worden ook handelingen 
in kombinatie met abstrakte veranderingarelaties 
geplaatst. 
ffiij deze fotoserie treedt er een wuz1g1ng op in 
de karakterisering. Niveau 2 wordt gekenmerkt 
door statisch beschreven veranderingsrelaties, 
terwijl niveau 3 kombinatlas van konkrete of 
abstrakte veranderingsrelaties vereist. 
Niveau ~ vereist een kombinatie ~an konkrats en 
abstrakte veranderingarelaties (dynamisch) of 
tijdskenmerken. !Hbvendien worden ook handelingskenmerken 
op dit niveau geplaatst. 
Niveau 5 vereist kombinatlas van veranderingarelaties 
of proceskenmerk met handelingskenmerken, allen 
dynamisch beschreven. 

De niveaukarakterisering tussen fotoserie II en III is nagenoeg 
gelijk bij deze vraag. T.o.v. fotoserie I verschilt vooral niveau 4. 
bij deze serie. 

Vraag h lUidde: Wat is de overeenkomst tussen het ••• (proceswoord) 
van ••• (genoemde voorbeelden onder vraag g)? 

De niveauindeling, die we bij vraag h maakten, staat weergegeven 
in tabel 4.4. 

T-abel 4·;.4·. : Karakterisering van de niveaus in de antwoorden op 
vraag h. 

niveau fotoserie I (tabel 4l_ fgt(J§~l'~S _U_ (t_ç!;)!;!~LJ 0) fotoserie III ( tabe)l~) 
1 

2 

3 

4 

5 

....... ·--· ..... -~ 

kk·+/ ak +I pa +I avra kk +I ak kk +I ak +I as 

kJhd I kzhd I pd I tiJd/ ukJhd tijd kvrd I avrd 
ukzhd 

kvrd I avrd kvrd 1 avrd {kvrd + avrd) f (avrd + tijd) I 
. (kvrd I avrd + pd) 

kvrd + avrd (kvrd + avrd) / (avrd + k~hd) I (kjhd I kzhd I ajhd I azhd) I 
pd ( pd +. (kvrdlavrd)) 

(avrd + kzhd I ukjhd) I 
· ( pd + kjhd) I (kvrd + kjhd) 

(kvrd +I avrd) + pd pd + (kjhd I kzhd.l ajhd I azhd) 

De karakterisering bij deze vraag verschilt nogal van de vorige. 

Fotos.erie I Het handelingskenmerk en proceskenmerk, beide 
dynamisch'beschreven, zijn hier reeds op niveau 2 
geplaatst. Dit komt omdat de vraagstelling hier 
al snel aanleiding toe geeft wat betreft het 
proces kenmerk. 
Verder is niveau 3 gekarakteriseerd door konkrats 
of abstrakte veranderingsrelaties en niveau 4 door 
een kan,binatie van beide. Niveau 5 vereist een 
kombinatie van een aantal kenmerken. 
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Fotoserie II De karakterisering blijft nagenoeg hetzelfde, 
behalve op niveau 4 waar het dynamisch beschreven 
proceskenmerk ook kan voorkomen. 

rotaserie III Bij deze serie is het niveau van de statische 
kenmerken weggevallen, de andere niveaus schuiven 
daarbij één plaats naar beneden. De handelingskenmerken 
blijven wel op niveau 4 en 5 gehandhaafd, evenals 
onder vraag f. 

{

suiker oplost? 
V~aag i l~idde: Weet je ook waardoor het komt dat de banaan rot? 

het ijsje smelt? 

De niveauindeling, die we bij vraa~ i maakten, staat weergegeven 
in tabel 4.5. 

niveau 

1 
2 
3 

4' 

5: 

Tabel 4.5 : Karakterisering van de niveaus in de antwoorden 
op vraag i. 

fotoserie I (:tabel 5_) f o_tOS§_~~_!l__(~~~el 11) fotoserie III (tabè~_!7l - -----··- -- -··-- -· ·-·- --

kk +( ak +I as +/ avrs kk +I ak +I ka +I aa kk +I ak +I ka +I as 
I(Jhd I kzhd I pd tijd azhd I ad 

kvrd / avrd kvrd I avrd (ad + ajhd) I _kvrd I avrd: 

kvrd + avrd {kvrd + avrd) / (avrd + kjhd) (kvrd + avrd) I (avrd + ad) 
I pd . 

avrd + (pd I (tfjd + kjhd) I (kvrd +I avrd) + pd (ad I kvrd) + pd + kjhdl ••• 
kzhd) 

., ____ 

Fotoseri~ I : Op niveau 2 wordt nu de konkrats handeling en 
het proces, beide dynamisch beschreven, geplaatst. 
De andere niveaus blijven procesmatig gezien hetzelfde 
als bij vraag h. 
N.B. Het antwoord "weet ik niet" krijgt een score, die 

gekorrigeerd wordt (zie paragraaf 4.4) 
Fotoserie II ~:~ok hier blijft de karakterisering nagenoeg hetzelfde. 

Op niveau 1 komen veelvuldiger situatiekenmerken 
voor. Dit volgt ook enigszins uit de vraagstelling. 

Fotoserie III De karakterisering is hier weer gewijzigd t.o.v. 
vraag h en komt nu meer overeen met die van vraag f 
bij dezelf~e fotoserie. 
Wat opvalt is hier het voorkomen van het dynamisch 
beschreven situatiekenmerk~ Deze komt reeds voor 
op niveau 2 evenals het abstrakte handelingskenmerk. 
Op niveau 3 komt de kombinatie uan de kenmerken op 
niveau 2 voor of konkrete of abstrakte veranderings
relaties. De volgende niveaus dragen hetzelfde 
procesmatige karakter als onder vraag f. 
Dok de fotoseries onderling hebben hier ongeveer. 
hetzelfde karakter. 
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Vraag j luidde: Zou je het {~~!~:~en} kunnen beïnvloeden? 
smelten 

De niveauindeling, die we bij vraag j maakten, wordt weergegeven 
in tabel 4.6. 

Tabel 4.6 .. : Karakterisering van de niveaus in de antwoorden 
op vraag j. 

niveau f otoser ie_) ___ {:t.sb_~l 6j_ fot_o..§_!;l:t'_i..§ _ _IJ_ ( tta.bel_t_:;ü_ f o_t_qs_er ie III {tabel1B) 
1 ks +I tijd +I pa kjlu:t I kzhd kk +I ak +I ks +I as 

2 ((kvrd I avrd) + tijd) I (tijd + kjhd I kzhd) / avrd + (sd + tijd) I kjhd I azhd I 
(tijd + pd)) kzhd) (pd + azhd) I (kjhd + azhd) 

3 i<kJhd 1 kzhd) +(pd. 1 tUd) (kvrd +I avrd ) + ( kjhd I kzhd) 
+ (tiJd I pd)· 

tijd + (kjhd I ajhd) +I azhd 

4. 
pd + (kjhd I kzhd) + tijd tijd + pd + (kjhd +I kzhd tUd + pd + (kJhd I kzhd I 

ajhd I azhd) 

5 
(tijd+ pd + (kjhd I kzhd)+l: f'w·) 
I ((ajhdlazhd) + kjhd I tijd) 

(kvrd +I av.rd) + tijd + pd + 
(kjhd I kzhd) +I fw 

(sd I kvrd I avrd) + (tijd + pd + 
(kjhd l ••• lazhd)) 

De verwachting is dat vraag j, die door de interviewer aan de 
leerling werd gesteld, de leerling zal uitnodigen om antwoorden 
te geven, waarin het handelingskenmerk haast vanzelfsprekend zal 
voorkomen. Dit betekent dat het handelingskenmerk van minder 
betekenis wordt in het onderscheiden van de niveaus. Voor ons 
werd de karakterisering vooral bepaald door de kenmerken, die 
in kombinatie met het handelingskenmerk voorkwamen. De karakterisering 
is daardoor sterk verschillend van die bü de voorgaande vragen. 

Niveau 1 en 2 verschillen sterk als we de fotoseries onderling 
vergelUken. BU fotoserie II worden op niveau 1 reeds de konkrats 
handelingen geplaatst, terwül dit niet het geval is bij fotoserie I 
en III. Op niveau 3 zUn de karakteriseringen bü de fotoseries 
weer gelUk als we letten op het procesgerichte niveau van de 
kenmerken en hun kombinaties. Dit is ook het geval bij niveau 4 en s. 

Een algGmene niveaukarakterisering. 

Uit het bovenstaande volgt dat een algemene niveaukarakterisering 
niet direkt te geven is. De formulering van de vraag en de fotoserie, 
waar de vraag betrekking op heeft, speelt een belangmjke rol.in het 
antwoord van de leerling wat betreft de aanwezigheid van de 
kenmerken van procesgericht denken. 

Fotoserie I : Over het geheel blUft hier de mate van procesgerichtheid 
-------van-de niveaus over de vragen heen vrij konstant. Vanaf vraag h 

treedt er een kleine verschuiving mp, aangezien niveau 2 
- als niveau van statisch beschreven kenmerken - niet meer 
voorkomt in de antwoorden. Vraag j geeft een totaal andere 
karakterisering te zien, die vrij komplex. is. Dit wordt 
veroorzaakt door de vraagstelling. 

Fotoserie II : Dok fotoserie II geeft een vrij konstant beeld te 
-------:ziën-wat betreft de niveaukarakterisering. Evenals bij 

fotoserie I treedt ook hier bij vraag h op niveau 2 een kleine 
wijziging op. Bij vraag j treedt een totaal andere karakterisering 
op. 
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Fotoserie lil : Deze fotoserie toont een we~n~g konstante 
-------karakterisering bij de verschillende vragen. BU vraag c 

is de konkrats veranderingsrelatie op niveau 2 geplaatst, 
terwijl dit kenmerk bij vraag f naar niveau 3 is verschoven. 
Alleen bij vraag f vertonen de niveaus bij de dtie fotoseries 
ongeveer de zelfde mate van procesgerichtheid. BU vraag h 
is niveau 2, d~t gewoonlUk werd gekarbkteriseerd dbor 
statisch beschreven kenmerken, weggevallen en zijn de 
veranderingsrelaties reeds op dit niveau geplaatst. 
Vraag j vertoont ook bij fotoserie lil een sterk afwijkende 
karakterisering voor de hogere niveaus. 

De hierboven besproken karakterisering werd verder in ons 
onderzoek gebruikt. Het feit dat de niveaukarakterisering per vraag 
~n per fotoserie geen eenduidig beeld vertoont, heeft zijn konsekwenties 
voor de resultaten van oMs onderzoek. Wij zullen deze krinsekwentiés 
bespreken in paragraaf 5.2 en 5.3. 

Dit onderzoek draagt een exploratief karakter. Dit is de reden 
dat wij nog geen algemene niveaukarakterisering hebben gebruikt, die 
zou kunnen gelden onafhankelijk van de fotoserie of de vraag. 
Toch pleit het bovenstaande voor het onderzoeken van de mogelijkheid 
van een algemene niveaukarakterisering, die d.m.v. een diepgaander 
onderzoek wellicht ontwikkeld kan worden. 

Allereerst zal nog beter onderzocht moeten worden wat de invloed 
van de situatie (fotoserie!) en de vraagstelling op het antwoord 
van eeM leerling zal zijn. 

Daarnaast zal wellicht het aantal niveaus van procesgericht 
denken herzien moeten worden. Ook kan het nodig blijken dat 
de procesmatige niveauwaardering, die we aan de door ons onderscheiden 
kenmerken van procesgericht denken en de kombinaties ervan hebben 
gegeven, aan een meer diepgaande beschouwing wordt onderworpen. 
Een nauwkeurige taalanalyse zal hiervoor noodzakelijk zijn. 

Een algemene niveaukarakterisering, die uitgaat van toename 
in de mate van procesgerichtheid en toename in abstraktheid, 
zou dan als volgt gekarakteriseerd kunnen worden: 

(N.B. We geven voorbeelden van leerlingantwoorden 
op vraag f bij fotoserie III, die aan de 
betreffende niveaukarakterisering voldoen. 

De voor het bepaalde niveau karakteristieke 
kenmerken zijn onderstreept.) 

Niveau 1 De leerling antwoordt in termen van konkrats of 
abstrakte produktkenmerken of situatiebesmhrijvingen 
(en eventueel het statisch beschreven proces). 

V~b.: Eeh, nou, bijvoorbeeld, die eerste foto, nou dan 
zeg je gewoon dat zou ik ook wel lusten. En bij 
die tweede: Nou vandaag was het nogal warm en 
nou is helaas mijn ijsco gesmolten. En bij die laatste: 
dat er niets meer van over is, dat het helemaal 
weg is. 

Niveaukarakterisering : ~ - ~ - ks - e~ • 
Niveau 2 De leerling antwoordt in termen van konkrats of 

abstrakte veranderingsrelaties en of proceskenmerk, 
alle statisch beschreven. Op dit niveau worden ook 
dè statisch beschreven handelingskenmerken geplaatst. 

V~b.: Nou, hier is het ijsje vast, eeh, vloeit niet uit~ 
Hier begint het uit te vloeien, de chocola begint ook 
te smelten, en hier is alles al gesmolten. 

Niveaukarakterisering : kk - ~ - ~ • 
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Niveau 3 : De leerling antwoordt in termen van enkelvoudig 
voorkomende, dynamisch beschreven konkrete of 
abstrakte veranderingarelaties of handelingakenmerken 
of tUdskénmerken. 

V.b.: Nou, eeh, de vorm, .hier is hU nog helemaal gaaf, 
hier begint het al te smelten en hier is het 
helemaal gesmolten. Het is dat, dus vloeibaar 
geworden en heeft een andere vorm gekregen. 
Misschien ook de kleur een beetje van de chocola, 
wordt dan lichter. 

Niveaukarakterisering : kk - ps - kvrs - ~· 

Niveau 4 De leerling antwoordt in termen van in kombinatie 
voorkomende konkrete en of abstrakte veranderingarelaties 
en of handelingakenmerken en of situatie kenmerken of een 
enkelvoudig genoemd proceskenmerk, waarbU elk van de 
kenmerken dynamisch wordt beschreven. 

V.b.: Ja, hier hou ik een Usje in de hand en toen stootte 
me iemand, toen viel het Usje en hier is het, eeh, 
hier heeft het een kwartiertje in de zon gelegen, 
dan is het gesmolten. 

Niveaukarakterisering: ks - ps - §.9. - tijd - k jhd. 

Niveau 5 De leerling antwoordt in termen van in kombinatie 
voorkomende konkrats en of abstrakte veranderingsrelaties, 
konkrats of abstrakte handelingakenmerken en proceskenmerk, 
alle dynamisch beschreven. 

V.b.: Nou eerst worden allemaal stoffen bU elkaar gedaan., 
enne die worden bevroren en eeh, als het bevriezen 
ophoudt~ als het weer in een warme temperatuur komt, 
dan eeh, ko~t eindelUk ~e~r in de oude vorm~ ja of 
in de oude vorm, in de .vloeibare vorm terug. 

Niveaukarakterisering: sd - ~-~- azhd. 

Nog enkele opmerkingen. 

Wat uit de beschouwing van de antwoordanalyse apvalt is dat 
leerlingen bU de gevolgde vraagstelling bU de fotoseries vrUwel 
nooit een enkel kenmerk noemen, maar steeds een kombinatie van 
meerdere kenmerken. Dit komt in de eerste plaats natuurlUk voort 
uit de analysemethode, die door ons is toegepast, waarin de kenmerken 
apart zUn gedefinieerd. Aan de andere kant blUkt uit de interviews 
dat de diversiteit van leerlingen groot is, als ze op een open 
vraag mogen reageren. Dit volgt uit het feit dat het weinig 
voorkwam dat leerlingen hetzelfde antwoord gaven. De in vele 
vormen voorkomende kombinaties van kenmerken van procesgericht 
denken laten dit zien {zie tabel 1 t.m. 18 van bUlage 4) 

Wat we in het voorgaande geprobeerd hebben is aan te geven 
welke algemene karakteristieken er in de diversiteit van antwoorden 
vallen te ontdekken. ~et blUft een moeilUke zaak, omdat dit een 
inzicht vraagt in het mondelinge taalgebruik van leerlingeM •. 
Wellicht was dit gemakkelUker geweest indien de vraagstelling 
scherper geweest was, waardoor de leerlingen zich meer 
gestimuleerd zouden voelen mm te antwoorden binnen scherper 
afgebakende mogelUkheden van procesgericht denken. 

· In een vervolg onderzoek zou gezocht moeten worden naar situaties 
(bUv. fotoseries), waarop een leerling moet reageren, HierbU zou 
van te voren duidelijker bepaald moeten zijn op welke niveaus een 
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leerling daarop kan reageren en op welke manier de leerling 
daartoe gestimuleerd moet worden (vraagstelling). 

4.4. Bepaling van de mate van procesgericht denken van een leerling. 

Niveauscore: 

In paragraaf 4.3 werd door ons de karakterisering gegeven 
van de mogelUke niveaus in het antwoord van een leerling op 
''n van de vragen b, c, f, h, i of j. Dit geeft ons de mogelUkheld 
om een niveauscore te bepalen, die als maat kan dienen voor 
het procesgerichte denken van een leerling ïn het betreffende 
antwoord. We kennen daartoe aan elk antwoord een score toe, dat 
overeenkomt met het cUfer van het niveau, waartoe het antwoord 
wordt gerekend. Dus niveau 3 scoort daarmee een 3. Zo krijgen we 
voor elke leerling per fotoserie 6 metingen, die afzonderlUk 
gewaardeerd zijn. 

In de tabellen 20, 21 en 22 (zie bijlage 4 bladz. 91 t.m. 93) 
zijn de niveauscores weergegeven voor resp. de goede (G-), 
de middelmatige (M-) en de slechte (s~ leerlingen. 
Voor elk van de kategorie~n zUn de scores weergegeven per klas 
en per fotoserie. 

Somscore: 

De somscore, als de som van de niveauscores bij een fotoserie, 
geeft ons nu een maat voor het procesgerichte denken van de leerling. 
De somscores staan ook in de tabellen 20, 21 en 22 vermeld. 
In grafiek 1a t.m. 1i (zie bijlage 3, bladz. 65) zUn de_somscores 
van d~ G-, M- en S-leerlin~en uitgezet tegen de weken, waarin de 
leerling werd geïnterviewd. Voor elke fotoserie en voor elke klas 
ié éen dergelijke grafiek gegeven. 
N.B. In geval tijdens het interview vergeten werd een bepaalde 

vraag te stellen, werd aan de vraag het naar beneden 
afgeronde gemiddelde van de overige scores toegekend. Dit 
gebeurde ook in het geva-l de leerling op een vraag antwoordde 
met "dat weet ik niet" of iets dergelijks (vooral vraag i van 
fotoserie I en.vraagh van fotoserie III). Aangezien het niet 
weten van een antwoord geen aanwijzing geeft omtrent het 
procesgerichte denken, werd ook aan dit antwoord een 
niveauscore toegekend, die gelUk is aan het naar beneden 
afgeronde gemiddelde van de overige scores. Deze gekorrigeerde 
niveauscores zUn in de tabellen 20, 21 en 22 van een * voorzien. 

Eindscore: 

De fotoseries afzonderlUk kunnen een zekere toevalligheid in de 
·somscores hebben. Om minder afhankelijk te zUn van het toeval werd 
door ons ook de eindscore bepaald door de somscores van de 3 
fotoseries op te tellen. Hiermee kunnen wij betrouwbaarder de mate 
van het procesgerichte denken van een leerling bepalen 
(zie paragraaf 5,2 en 5.3). 

In grafiek 2a t.m. 2c (zie bijlage 3, bladz. 65) zijn de eindscores 
van de G-, M- en S~ leerlingen uitgezet tegen de week, waarin 
de leerling werd geïnterviewd. Voor elke klas afzonderlijk is 
een grafiek gegeven. 
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4.5. De mate van procesgericht denken als klassescore per week. 

Dm een indruk te krijgen van de mate waarin ee~ klas procesgericht 
denkt, gaan we als volgt te werk: we bepalen de gemiddelde klasse
score per week door de behaalde somscores per fotoserie door 
de drie geïnterviewde leerlingen op te tellen en te delen door 3. 

In tabel 27 (bijlage 4, bladz. 98) zijn de somscores per fotoserie 
en per kategorieleerling, het totaal en het gemiddelde per week 
vermeld. Dit is gedaan voor elke klas. (2A2 : tabel 27a t.m. 27c; 
klas 2G1/2A4 : tabel 27d t.m. 27f en klas 2E: tabel 27g t.m. 271). 

Oe gemiddelde somscores per week zijn grafisch weergegeven 
in grafiek 3a t.m. 3i (zie bijlage 3, bladz. 66). 

In tabel 2Ba t.m. 2Bc (zie bijlage 4, bladz. 99) zijn de eindscores 
op de fotoseries per leèr~ingRategotie! en per week weergegeven. 
Tevens zijn daarvan het weektotaal en het gemiddelde weergegeven. 

De gemiddeldé eindscores per week zijn grafisch weergegeven 
in grafiek 4a t.m. 4c (zie bijlage 3, b :~dz. 66). 

4.6. De betrouwbaarheid van de metingen. 

De situatie, waarin de leerling wordt geplaatst tijdens een 
interview; heeft een groot aantal faktoren in zich, die een 
ankontroleerbare invloed op:.het gedrag van de geïnterviewde 
leerling hebben. Bijvoorbeeld de houding en de manier van spreken 
van de interviewer (vertrouwdheid voelen), het al of niet bekend 
zijn met het onderwerp van gesprek (bijv. een fotoserie), het 
begrijpen van de vragen, maar ook de ervaringen van de voorafgaande 
lessen bij de andere vakken en misschien het verjaardagsfeest van 
de vorige avond zijn een aantal van die faktoren. 

Een andere zeer:belangrijke faktor is de verbale ~itdrukkings
vaardigheid van de leerling. Dit houdt in dat het mogelijk is, dat 
sen leerling in hoge mate procesgericht kan denken, terwijl het 
hem moeilijk valt dit onder woorden te brengen. 

Voor een onderzoek is het van belang het effekt van de niet 
te kontroleren faktoren.zoveel mogelijk teniet te doen. 
Wij hebben in ons onderzoek getracht die invloed van de 
afzonderlijke fotoseries bij de bepaling van de mate van procesgericht 
denken te verminderen door drie verschillende fotoseries te nemen, 
waarbij in 2 gevallen steeds 2 foto's als uitgangspunt dienden 
en in één geval één foto. Bovendien stelden we een serie vragen 
bij elke fotoserie. Bij een aantal vragen (6 per fotoserie) bepalen 
we het niveau van het procesgerichte denken in een antwoord 
(niveauscore). 

De betrouwbaarheid van onze meting zal vergroot worden door 
niet de niveauscore als maatstaf te nemen, maar de somscore. 
Nog meer zal de betrouwbaarheid vergroot worden door de eindscore 
als maatstaf te nemen. 

De klassescore - als het gemiddelde over drie leerlingen -
geeft ons een beeld van de klas. We moeten hierbij rekening houden 
met het fei~ dat een toevallig sterk afwijkende score van één 
leerling, een grote invloed heeft op de klassescore wegens het 
geringe aantal van 3 leerlingen per week. Dit betekent dat de 
betrouwbaarheid niet zo groot is. De resultate~ die we op deze 
basis krijgen, mogen daarom niet dienen om algemene konklusles 
te tnekken. 

• 
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Hoofdstuk 5. Resultaten van de analyse van de interviews. 

5.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen we de resultaten van de analyse van 
de interviews bespreken, die we krijgen door middel van het in 
hoofdstuk 4 ontwikkelde instrument. We zullen eerst besprèken 
in welke mate de niveauscores en de somscores een betrouwbaar 
beeld geven van het procesgerichte denken van een leerling. 
Ook zullen we het leereffekt in de loop van een interview 
bespreken. 

Vervolgens zullen we een beeld geven van het leereffekt van 
de leseenheid "Vèranderingen". Dit zullen we eerst doen voor 
de lee~lingkategorieijn afzonderlijk, daarna voor de klas als 
totaal. Ook zullen we nagaan of er een niveauverschil in 
procesgericht denken is tussen de 3 onderzoeksklassen aan het 
begin van de lesperiode van 6 lesweken. 

5.2. Betrouwbaarheid van de niveauscores binnen de fotoseries. 

We beschouwen eerst de scores, die een leerling behaalt op de 
vragen b t.m. j b~ de 3 fotoseries. Deze niveauscores staan 
per leerling· en per fotose~ie in de kolommen van tabel 20, 21 
en 22 (zie bijlage 4, bladz.91 t.m.93) weergegeven voor respektievelijk 
de goede, middelmatige en slecht~ leerlingen. 

Uit de tabellen v~t onmiddelUk op te merken dat geen enkele 
leerling de vragen bij e~n fotoserie konstant op eenzelfde niveau 
van procesgericht denken beantwoordt. Dit betekent dat de 

-betrouwbaarheid van de antwoorden op de afzonderlijke vragen 
zeer klein is. Dit kan velerlei oorzaken hebben, zoals de mate 
van bekendheid met het onderwerp van de vraag, maar ook of het 
een begin-vraag of een eindvraag is. Ook kan het zijn dat een 
leerling ee~ bepaalde vraag niet geheel begrijpt enz. 

We vragen ons af in welke orde van grootte de meetfouten liggen 
met het oog op de somscore bij een fotoserie. 
We gaan er van uit dat een leerling enige variatie vertoont in 
de mate van procesgerichtheid bij de antwoorden en nemen aan dat 
een variatie binnen 3 niveaus redelUk is. Vervolgens vragen we 
ons af in hoeveel gevallen er antwoorden van leerlingen binnen 
een fotoserie komen, die meer dan 3 procesgerichte niveaus omvat. 
Dat wil zeggen we toetsen de volgende verwachting: 
Oe niveauscores binnen een fotoserie liggen binnen de grenzen 
(x - 1i, x + 1i), waarbij x de gemiddelde niveauscore van een fotoserie 
bij de betreffende leerling is. (zie tabel 20, 21 en 22) 
In geval het gemiddelde op i eindigt, wordt door ons ~ls~toetsgebied 
de laagste drie niveaus genomen. 

In tabel 23a, 23b en 23c (zie bijlage 4, bladz.94) zijn de 
resultaten van de toetsing weergegeven voor resp. klas 2A2, 
2G1/2A4 en 2E. In geval er aan de verwachting werd beantwoord, 
werd een + toegekend. Indien er niet aan de verwachting werd 
beantwoord,werd een - toegekend, waarbij tevens het aantal 
afwijkende niveauscores binnen de betreffende fotoserie werd vermeld. 
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In tabel 5.1 geve~ wij een overzicht van de resultaten van 
de toetsing per klas. Tevens is in· de 2 laatste kolommen weergegeven 
in hoeveel gevallen een leerling bij 2 of 3 fotoseries aan de 
verwachting beantwoordt (Elke leerling kreeg 3 fotoseries). 

Tabel So1 : Resultaten van de toetsing va~' de betrou~b~~~haid 
in de antwoorden op een vragenset bij de fotoseries 
en leerlingen afzonderlUk, 

klêe totaal aantal voldaan niet voldaan - , met aantal aantal 11, met 
vraqanaets 

f------ ---· - -· 
afwijkende scores .. 2 of 3 +•scores 

+ -1 -2 -3 -4 2+ 3+ 
2A2 51 13 22 12 3 1 2 1 
2G1/2A4 54 10 20 17 
2E 54 11 20 16 
totaal 159 34 62 45 

Het totaalbeeld leidt tot het 
volgende histogram. (zie figuur 4~. 

Uit tabel 5.1 blijkt dat slechts; 
21 % van de leerlingen aan de 
verwachting beantwoordt. 
In 39 % van de gevallen valt 
1 van de 6 niveauscores buiten 
de grenzen en in 28 % vallen 
2 niveauscores er buiten. 
Dit betekent dat gemiddeld 1 ~ 2 
niveauscores van de 6 buiten de 
grenzen vallen (zie fig. 4.). 

In de tabellen 20, 21 en 22 
is in een laatste kolom het aantal 
malen, dat een niveauscore op de 
betreffende vraag afweek, weerge
geven bij respektievelijk de G-, 
de M- en de S-leerlingen. 

4 3 2 I 
6 1 0 0 

13 5 4 1 
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fig. 4 
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aantal afwijkende sc"..:o:,.-re"_s___., 
binnen een vragenset 

Het aantal vragensets uitgezet tegen het 
aantal "afwijkende" scores binnen een 
vragenset, 

In tabel 5.2 geven we het totaalbeeld 
weer van het aantal keren dat een niveauscore afweek op een vraag 
bij ~dn van de fotoseries. 

Tabel 5,2 1 Aantallen afwijkende niveauscores 
op een vraag bij ~~n van de 
fotoseries~(Er waren 53 
scores per vraag), 

vraag to-

fotoserie b f h i j 
taal 

c 

I 11 19 5 11 5 10 61 

II 15 8 9 6 16 10 64 

lil 17 12 17 11 15 12 84 

totaal 43 39 31 28 36 32 

: .Btfkijken we· van tabel 5.2 het 
totaal per vraag, dan valt op 
dat vraag b het meest afwijkende 
niveauscores geeft, terwijl dit 
bij vraag f, h en j minder het 
geval is. Dit is een aanwijzing 
dat een leerling blükbaar aan 
de fotoserie moet "wennen". 
Aan de andere kant kan het ook 
betekenen dat vraag b weinig 
betrouwbare informatie geeft 
omtrent het procesgerichte denken. 

We moeten wel in het oog houden dat de niveaukarakterisering 
per vraag niet altüd precies dezelfde is geweest (zie paragraaf 4.3 
onder"algemene niveaukarakterisering"). Juist fotoserie lil 
vertoonde nogal veel schommelingen wat betreft de niveaukarakterisering. 
Het· feit dat bij het totaal per fotoserie juist fotoseda. lil meer 
a~wükingen te zien geeft, is een aanwijzing dat deze fotoserie minder 
betrouwbare informatie geeft. 
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Tab~l 5.3a geeft een overzichtvanhet aantal leerlingen dat 
wel (+) en niet (-) bU een fotoserie binnen de hierbovèn 
aangegeven grenzen van procesgericht denkèn antwoordde~ 
(Deze aantallen zijn bepaald uit tabel 23~, 23b en 23c). 
Tabel s.3a :--~Aantal leerlingen, Ook hier blljkt dat fotoserie iii 

die een fotoserie wel (+) duidelijk een ander beeld te zien 
of niet (-) binnen 3 niveaus 
van procesgericht denken geeft. Slechts in 4 van de 53 
beantwoorden gevallen omvatten de antwoorden 

fotoserie + - van een leerling op een vragenset 
I 15 

II 15 

38 

38 

blj deze fotoserie 3 of minder niveaus 
van procesgericht denken. 

III 4 49 De betrouwbaarheid van deze fotoserie 
is dus klein. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. In de eerste plaats 

geldt natuurlUk de sterke wisseling in niveaukarakterisering. 
Verder bestond dè fotoserie slechts uit 1 foto, die de leerling 
kreeg voorgelegd. Uit de tabellen 20, 21 en 22 zien we ook 
dat de :niveauscores op vraag b opvallend laag zijn en minder 
differentiatie vertonen in vergelijking met de andere fotoseries. 

In tabel 5.3b is een overzicht gegeven van het aantal G-, 
m- en S-leerlingen, die bij een fotoserie antwoorden gaf, die 
niet meer dan 3 niveaus omvatte. (Deze aantallen zijn bepaald 
uit tabel 23a, 23b en 23c, zie bijlage 4). 

Duidelijk blijkt dat de M- en 
S-leerlingen relatief meer binnen 
3 niveaus scoren dan de G-leer
lingen. Opvallend is dat 
fotoserie I bij de G-leerlingen 
slecht uit de bus komt. Wel 
moeten we hierbij bedenken dat 

Tabel 5.3b : Aantal G-, M- en 5-leerlingen, 
die voldoen aan het toetsings
kriterium bij de n.iveauscores 
bij een fotoserie. 

totaal fotoserie 
kategorie aantal I II III 

G 15 1 5 1 

M 23 8 7 1 de aantallen leerlingen, waarover 
het gaat klein zijn en dat de 
niveaukarakteriseringen ook voor 
fotoserie I en II niet helemaal 

5 15 6 4 2 

konstant zijn geweest. 

5.3. De betrouwbaarheid in de somscores over de 3 fotoseries 
bij de leerlingen afzonderlijk. 

Uit de vorige paragraaf bleek dat de betrouwbaarheid van de 
niveauscores, als maat voor het niveau van procesgericht denken 
van een leerling, gering is. Dm de betrouwbaarheid te vergroten 
maken we gebruik van de somscores bij de fotoseries. Deze gebruiken 
we als maat voor het procesgerichte denken van een leerling bij 
die fotoserie. De vraag is in hoeverre deze mate onafhankelijk is 
van de fotoserie. 

Om hier een beeld van te krijgen vergelijken we de somscores 
van de 3 fotoseries bij een leérling. In tabel 24a, 24b en ~4c 
zijn per leerling de somscores, de eindscores en de gemiddelde 
somscaTs weergegeven· voor· resp. de klassen 2A2, 2G1/2A4' en 2E ... 
(tie bijlage 4, bladz.. 95). 

We nemen aan dat de somscores een betrouwbaarder beeld van 
het procesgerichte denken van een leerling geven, dan de 
niveauscores. We toetsen daarom in hoeverre de drie somscores 
van een leerling liggen tussen de grenzen · 

(gemiddelde - 3 , gemiddelde + 3). 
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Het gebied binnen de grenzen omvat dan ongeveer één niveau van 
procesgericht denken (een verschil van 6 in de somscore betekent 
~~n niveau hoger of lager). 
We toetsen hiermee in feite binnen nauwere grenzen (slechts 1 
niveau omvattend!) dan in de vorige paragraaf (3 niveaus·omvattend!). 

: Ligt meer dan ~én van de somscores buiten de grenzen, dan 
wordt hier een - aan toegekend. Liggen de drie somscores binnen 
de grenzen, dan wordt hier een + aan toegekend. Het resultaat 
van de toetsing is vermeld in tabel 5.4. 
Tabel 5.4 i Resultaat van de toetsing. We zien dat bij klas 2A2 relatief 

klas 

2A2 

2G1/2A4 

2E 

totaal 

naar de betrouwbaarheid in meer~'.leerlingen aan de verwachting 
de somscores van de drie 
fotoseries bij de leerlingen beantwo.orden dan in de andere 
afzonderlijk. 2 klassen. 

aantal aantal 
1.1. + 

17 13 

18 9 

18 10 

53 32 

aantal -
4 

9 

8 

21 

Het totaal geeft te zien dat 
60 f aan de verwachting beantwoordt. 
Dit betekent dat de somscores 
een betrouwbaarder beeld geven van 
de mate van procesgericht denken 
van een leerling dan de niveauscores. 
We moeten deze konklusiè echter wel 

trekken-tegen de achtergrond van het feit"dat vooral fotoserie lil 
een afwijkenae ~iveaukarakterisering heeft. {Hierover nog meer in 
paragraaf 5.4). 

5.4. Het leereffekt in de loop van een interview. 

Tijdens een interview kreeg elke leerling achtereenvolgens 
de fotoseries I, II en lil voorgelegd. Dit zou kunnen betekenen, 
dat een leerling in toenemende mate scoort bij de achtereenvolgende 
fotoseries ten gevolge van een eventueel leereffekt. 

Het is van belang om te weten of dit leereffekt inderdaad 
aanwezig is. Door onze manier van niveaukarakterisering per vraag 
en per fotoserie is dit echter moeilijk aan te tonen, omdat we hier 
niet een konstante karakterisering van de niveaus hebben gehandhaafd. 
Vooral de karakterisering bij vraag j en bij fotoserie lil als totaal 
verschillen nogal t.o.v. de andere vragen respektievelijk fotoseries. 
Hiermee doen we z.elf een eventuele feitelijke toename van 
procesgericht denken door onze scoringsmethode teniet. 

We bekijken ondanks dit gegeven toch in hoeverre er tussen 
de somscores bij een leerling een blijvende toename te ontdekken 
is bij de 3 fotoseries. In tabel 24 {bijlage 4, blad~. 95) is in 
de laatste kolom aangegeven welke leerlingen een toename 
vertoonden. Dit blijkt slechts bij 11 van de 53 leerlingen het 
geval te zijn. Uit dit resultaat mogen we echter ~een enkele 
konkl~sie trekken. 
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5.5. Het leereffekt van de leseenheid "Veranderingen" per 
leerlingkategorie. 

Door het ~ebruik van de leseenheid "Veranderingen" in de 
klassen mogen we verwachten dat er in de loop van de 6 weken. 
een toename te konstateren valt in de mate van procesgericht 
denken, zowel voor de goede; de middelmatige als de slechte 
leerlingen. Dit betekent dat een leerlingkategorie in de loop 
van de lesweken een toename te zien zou moeten geven in de 
somscores van de fotoseries I t.m. III en de eindscores, 
zoals deze in tabel 24~ t.m. 24c (zie bUlage 4, bladz. 95) 
zUn weergegeven, dus van boven naar beneden een toename. 
(Zie ook grafiek 1a t.m. 1i en grafiek 2a t.m. 2i, bUlage 3 
bladz. 65). 

Uit de tabellen valt niet onmiddellijk een duidelijke toename 
te konstateren, em een eventuele toename te konstateren voeren· 
we 2 toetsingen uit. We toetsen eerst of de gemiddelde somscore 
van de eerste drie weken voor elke kategorie en klas afzonderlUk 
lager ligt dan de laatste drie werken (toetsing I). 

Vervolgens maken we een driedeling en beschouwen we de 
gemiddelde somscores van de eerste twee, de middelste twee 
en de laatste twee weken (toetsing II). 

Bij elke toetsing zullen we het volgende bespreken: 
a) de resultaten, die blijken uit de gemiddelda 

somscores van een kategorie; 
b) de mate van leereffekt, die op basis van de 

gemiddelde somscores wordt vertoond; en 
c) de resultaten, die blUken uit de gemiddelde 

eindscores van een kategorie. 
Dit zal zowel per klas weergegeven worden, als over de 
klassen heen. 

Toetsin~ I (tweedeling van de lesperiode). 

a) 2~-2~~!~~~~~~-~~~~S~E~~· 
In de tabellen 25a, 25b en 25c (zie bUlage 4, bladz. 96) 

zUn de weektotalen en de gemiddelden per kategorie weergegeven 
voor respektlevelUk de klassen 2A2, 2G1/2A4 en 2E. 
Tevens is weergegeven of er voldaan (+) wordt aan bovenstaand 
toetsingskriterium en met welk scoreverschil. Een - betekent dat 
er niet aan het toetsingskriterium wordt voldaan, d.w.z. er is 
geen toename in de gemiddelde somscores. 

Tabel 5.5 geeft de resultaten van de toetsing. 

Tabel 5.5 : Resultaten van toetsing I (tweedeling lesperiode), 
toegepast op de gemiddelde somscore per leerling~ 
kategorie an per klas. ( + en - betekent respektievelijk 
wel en niet voldaan aan de hypothese). De fotoseries 
werden afzonderlijk geteld. 

aantal G aantal M aantal S aantal G+M+S 

klas + - + - + - + -
2A2 2 1 3 0 1 2 6 3 

2G112A4 1 2 3 0 I I 4 2 

2E 2 1 1 2 2 1 5 4 

totaal 5 4 7 2 3 3 15 9 

Uit de tabel 
blUkt dat de 
M-leerlingen in 
7 van de 9 
gevallen (78 %) 
beter scoren in 
de laatste 3 weken, 
t·.erwijl bij de G-
eo S-leerlingen het 
beeld ongeveer 50 ~ 
te zien geeft. 

wijz:en dat de 
dan de G- en 
hebben in 15 

Dit kan er op 
M-leerlingen·maer p~ofUt van de lessen hebben gehad 
S-leerli·ngen. De G-, M- en s:..leerlingen tezamen 
van de 2~ gevallen beter gescoord (ca. 62 %). 
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b) ~~!~~~!J.l:§:§:E§:f f ~~~-~JL!~~!~~2...! • 
Na te'gaan is in welke mate er beter of slechter werd 

gescoord. In tabel 5.6 geven we de verdeling in de scoreverschillen 
tussen de eerste en laatste helft van de lessenserie, zoals die 
uit tabel 25 valt op te maken. 

Tabel 5,6 1 Verdaling van da ecoreverachillen bij toetsing I per klea 
en bij de fotoseries afzonderlijk. 1 

aantallen met scoreverschil •• 

klas + 6 + 5 +'4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - '5 - 6 
2A2 2 2 1 1 1 2 

2G1/2A4 4 1 1 

' 2E 1 2 1 1 3 1 

totaal 1 4 0 2 2 6 .4 1 1 0 3 ö 0 

Dpvallend~is dat klas 2E ''n keer een scoreverschil van + 6 
en twee keer + 5 vertoond (''n keer M-leerlingen; twee keer 
s:...leerlingen). 

Klas 2A2 vertoont twee keer een scoreverschil van + 5~ Dit 
zijn juist M-leerlingen. 

Het scoreverschil van + 1 komt vaker voor. We kunnen echter 
moeilUk spreken van een leereffekt in termen van niveaus van 
procesgericht denken. Een niveau hoger z.ou moeten betekenen 
dat er minstens een scoreverschil van + 6 zou moeten worden 
getoond.(M~leerlingen van klas 2E!). Echter als we rekening 
houden met de onnauwkeurigheid in onze niveaubepaling, die 
we in paragraaf 5.2 bespraken, dan kunnen we moeilUk zeggen 
dat hier met zekerheid een niveau hoger wordt gescoord. 
We mogen wel zeggen dat er een tendens tot toename is. 

c) ~~-~~~~~~~!~-~~!2~~~~~ 
Door de gemiddelde eindscores te vergelijken mogen we 

verwachten,dat we een betrouwbaarder beeld krijgen van een 
eventuele toename in het procesgerichte denken van een 
kategorie. 

In tabBl 5.7 zijn de 
taten van de opgetelde 
eindscores van de drie 
weergegeven, zoals die 
tabel 25. 

toetsingsresul
gemiddelde 
fotoseries 
blijken uit 

Uit tabel 5.7 blijkt dat in ~ van 
de 8 gevallen de gemiddelde eindscore 
in de ze helft van de lesperiode 
beter is. Opvallend is dat klas 2E' 
voor· alle 3 katagoriaën beter scoort. 

'Bij klas 2A2 en 2G1/2A4 z.ijn het juist. 
de M-leerlingen, die beter scoren. 

Tabel 5,7 : Resultaten van 
toetsinq !,toegepast 
op het gemiddelde van de 
drie fotoseries tezamen. 

aantal 
klas + -
2A2 1 2 

2G1/2A4 1 1 

2E 3 0 

totaal 5 ·3 

Dit kan betekenen dat klas 2E over het geheel genomen meer effekt 
heeft gehad van de unit dan de 2 andere klassen. Of dat juist is, 
zal bij toetsing II ook moeten blijken. 

Toetsing II (driedeling van de lesperiode). 

Bekijken we de grafieken 1a t.m. 1i en de grafieken 2a t.m. 2c 
(zie bijlage 3, bladz. 65) dan valt ons op dat de scores in de 
laatste weken {vooral de 5e en 6e week) een neiging tot dalen 
vertonen, terwijl de scores in de middelste weken (3e en 4e week) 
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een ne1g1ng tot toename t.o.v. de eerste 2 weken vertonen. 
We willen nagaan in hoeverre dit vermosdan bevestigd wordt, 

als we de gemiddeldê somscores en eindscores van de eerste twee 
wel<en {week 1 en 2), de middelstetwee (week 3 en 4) en de laatste 
twee weksn (weëk · 5 en 6:) onderling vergelijken. 
In tabel 26a t.m. 26~ (zie bUlage 4, bladz. 97) is het totaal 
van de somscores en eindscores per 2 weken en hun gemiddelden 
voor elke kategorie weergegeven. 

We gaan na in hoeverre de gemiddelde somscores aan de volgende 
verwachting voldoen: 

Toetsing IIa Het 

Toetsing IIb 

Toetsing IIa. 

dan 
Het 
dan 

gemiddelde van 
het gemiddelde 
gemiddelde van 
hmrt: gemiddelde 

a) Q~2~~~!:!~!~~~~~~· 

de 3e en 4e week ligt 
van de 1e en 2e week; 
de 5e en ffie week ligt 
van de 3e en 4e week. 

De toêtsingen zijn in de tabellen 26 a t.m. 26c weergegeven 
per klas. De resultaten van de toetsing zijn weergegeven in 
tabel 5.8. 

Tabel 5.8 1 Resultaten van toetsing Ila (driedeling lesperiode)~ 

klas 

2A2 

toegepast op de gemiddelde somscore par leerling- · 
kategorie en per klas. (+ en - betekent respektievelijk 
wal en niet voldaan aan de hypothese). Oe fotoseries 
werden afzonderlijk geteld. 

aantal G aantel M aantel 5 eental G+I'I+S 

+ - + - + - + -· 
0 3 3 0 1 2 4 5 

2G1/2A4 0 3 3 0 2 1 5 4 

2E 3 0 1 2 (l 3 4 5 

totaal 3 6 7 2 3 6 13 14 

Beschouwen we de tabel 5.8 dan valt ons weer op dat de 
M-leerling in 7 van de 9 gevallen (78:%) aan de verwachting 
beantwoorden. en de G- en S~leerlingen slechts in 3 van de 
9 gevallen (33 %). 

De G-leerlingen van klas 2E en de M-leerlingen van de 
klassen 2A2 en 2G1/2A4 voldoen bU alle drie fotoseries aan 
de verwachting. 

Het totaal laat zien dat in 13 van de 27 gevallen aan de 
verwachting wordt beantwoord (48 %). 
b) ~!~~~~-l~~~~ff~~bU ~~ng ~· 

hoger 

hoger 

De verdeling van de scoreverschillen bU toetsing IIa van de 
fotoseries afzonderlUk is weergegeven in tabel 5.9. 

Tabel 5.9 1 Verdeling van de scoreverschillen bij toetsing !Ia 
per klas en bij de fotoseries afzonderlijk. 

aantellen met scoreverschil •• 

klas + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3 - 4 

2A2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2G1/2A4 3 1 1 2 1 1 

2E 1 1 2 1 1 

totaal 1 4 1 1 1 4 1 4 2 2 2 0 

- 5 - 6 ·- 7 -9 

1 

1 1 1 

1 2 0 1 
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In tabel 5. 9 z.ien we dat klas 2E 3. keer een groot negatief 
scoreverschil (- 9, - 5~ - S) behaald en klas 2A2 áán keer (- 6). 
Dit zijn bij kl~s 2E S-leerliMgen en bij klas 2A2 G~leerlingen. 

Een groot positief scoreverschil wordt in klas 2G1/2A4. drie 
keer bereikt door M- en S-leerlingen, terwijl klas 2E in twee 
gevallen een groot positief scoreverschil ( + 6~ en + 7) vertoont, 
beide door G~leerlingen. 

We zien dat zowel positieve als negatieve scoreverschillen 
voorkomen. Deze verschillen zijn echter zodanig dat we nauwelijks 
kunnen spreken van een toe- of afname in termen van onze niveaus. 
We kunnen zeggen dat in klas 2G1/2A4 en klas 2E wellicht een 
tendens tot toename aanwezig is. 

c) ~2~~!~~~!~-~nd~s~~~~· 
In de laatsta 2 kolommen van tabel 26 zijn de gemiddelde 

eindscores over 'de drie fotoseries-gegeven en de toetsinge
uitkomsten van toetsing IIa en IIb. 
Het resultaat van toetsing IIa is-weergegeven in tabel 5.10. 

Tabel 5,101 Resultaten van 
toetsing IIs, toagapast 
op het gemiddelde van de 
drie fotoseries tezamen. 

aantal 
klas + -
2A2 2 1 

2G112A4 2 1 
2E 1 2 

totaal S' 4! 

Toetsing IIb. 

Tabel 5.10 laat zien dat in 6 van de 
9 gävallen·aan de· verwachting wordt 
bà~ntwoord~ 'Nog duidlilTiJker dan onder a) 
blijkt d-àt op het meer betrouwbare niveau 
van de eindscores de M- en S-leerlingen 
van klas 2A2 en klas 2G1/2A4 beter scoren 
in het 2e gedeelte van de lesperiode. 
Vooral bij klas 2G1/2A4. zijn de score
verschillen r~latief ~root. Bij klas 2E 
zijn het vooral de G-leerlingen, die 
relatief gezien een groot positief 
scoreverschil vertonen. 

a) ~~2~~de!~~-~~~~~~~. 
De resultaten van toetsing IIb zijn vermeld in tabel 5.11. 

~ - .. -
~abel 5~1 1 Resultaten van toetaing IIb (driedeling lasparioda), 

toagepast op de gemiddelde somscore per leerling
ketegoria en par klas. (+ en --betekent respektievelijk 
wal en niet voldaan aan de hypothese). Oe fotoseries 
wardan afzonderlijk geteld, 

aantal G aantal M -aantal 5 aantal G+l'l+S 

klas + - + - + - + -
2A2 I I 1 2 2 1 3 3 

2G1/2A4 0 3 0 3 I I 0 6 
-

2E 0 3 1 2 3 0 4 5 

totaal 0 6 2 7 5 1 7 14 

' 

Uit tabel 5.11 valt op dat de s.-leerlingen in 5 van de 6. 
gevallen een toaname te zien geven, die vooral door klas 2E 
veroorzaakt wordt._ In de andere gevallen treedt een achter
uitgang op in het proèesgerichte denken. 

De katagoriaën tezamen genomen vertelt ons, dat er in 14 
van·de 21 gevallen in de 5e en 6e week lager wordt gescoord 
(ca. 67 %). Vooral dè G- en M-leerlingen blijken hier hun 
bijdrage aan te geven. 
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b) ~~!~-~~~-!~~E~ff~~!-~~~=~~s_!Ib. 
Oe verdeling van de scoreversöhillen bij toetsing IIb van 

de fotoseries afzonderlijk z.ljn weergegeven in tabel 5.12. 

Tabel 5.12 : Verdeling van de scoreverschillen bij· toetsing IIb 
per klas en bij de fotoseries afzonderlijk. 

aantallen met scoreverschil •• 

klas +12 +8 +7 +6 +5 +4 +3 + 2 +1 0-1 -2 -3 -4 -5 

2A2 1 2 1 1 

2G1/2A4 3 1 1 1 

2E 1 1 1 1 1 1 1 

'·totaal 1 1 0 0 1 0 2 0 2 2 4 2 2 0 1 

-6 -7 -a 1- 14 

1 ' 

1 1 

0 0 2 1 
--·· 

Wat uit tabel 5.12 opvalt is dat klas 2E twee keer een groot 
positiéf scoreverschil (+ 8 en + 12) vertoont bij de S-leerlingen 
en twee keer·een groot negatief verschil (- 8 en- 14) bij de 
G-leerlingen. Klas 2E la-at een grote schommeling zien. Het score
verschil van - 14 en - 8 kan ten dele verklaard worden uit het 
feit dat er slechts één G-leerling in de 5e week en geen G-leerling 
in de 6e week kon worden meinterviewd. Toeval, dat juist deze 
leerling laag scoorde, kan een verklaring zijn. 

Opvallend is dat juist de S-leerlingen de + 8 en + 12 
scoreverschillen voor hun rekening hebben, terwijl de derde 
mogelijkheid + 3 aangeeft. De S-leerlingen blijven blijkbaar 
volharden in een toename van procesgericht denken. 

Wat verder opvalt is dat klas 2G1/2A4 over het geheel een 
lichte afname laat zien. 

c) ~=-~=~!~~=!~=-=!~~~E~~~· 
In tabel 5.13 zijn de resultaten van toetsi~g Ilb weergegeven, 

toegepast op de gemiddelde eindscores van de drie fotoseries 
tezamen. ·-~·---·--· --·--·-

Tabel 5.13 : Resultaten van 
De gëmiddelde eindscores laten zien, toetsing IIb, toegepast 

dat in 5 van de 7 gevallen lager wordt op het gemiddelde van de 
gescoord. Vergelijken we dit met de drie fotoseries tezamen. 

resultaten van tabel 5.10 dan kunnen we 
konkluderen, dat over het geheel genomen 
de middelste lesperiode een lichte 
tendens tot stijgen en de laatste 
lesperiode sen lichte tendens tot dalen 
te zien geeft in de mate van proces~ · 

klas 

2A2 

2G1/2A4 

2E 

totaal 

aantal 
+ -
0 2 

0 2 
2 1 

2 5 

gericht denken. Bij klas 2E zijn het echter de S-lserlingen·; die 
blijven volharden. 
5.6. De G-, M- en S-lesrlingen onderling vergeleken. 

In tabel 27 {bijlage 4, bladz. 98) zijn de somscores psr:leerling 
voor elke fotoserie nog sens gegeven, waarbij de leerlingkategoris~n 
per week naast elkaar zijn gezet. In tabel 28 (bijlage 4, bladz. 99) 
z~n de eindscores over de drie fotoseries gegeven. 

We zouden verwachten dat de G-leerlingen beter scoren dan de 
M-enS-leerlingen en zo ookde M-leerlingen t.o.v. deS-leerlingen, 
dus we verwachten in tabel 27 en 28 steeds een afname in de 
scores van links naar rechts. 
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In de meest rechtse kolom van de tabellen 27 en 28 staat met een 
+aangegeven in welke gevallen aan deze-verwachting wordt 
bëahtlilöbrd ·eh èeh - ·· indîén hiet aah de verwachting wordt beantwoord. 
De resultaten van de toetsing geven we weer in tabel 5.14. 

· Uit het totaalbeeld in tabel~~ ···--·-·-::- · ·· ·-·-· .. ~ 
5.14 blijkt dat in 13 van de 51 Tabel5.14 1

: Resultaten van de ver\)elijkingstloets 
gevallen aan de verwaèhting · ' tusse., de leerlingkategorie~n voor 
beantwoord wordt ( Cë. 25 ~), de f'otoseries afzonderlijk. 

terwijl het beeld bij de 
fotoseries afzonderlijk ongeveer 
hetzelfde is, behalve bij 
fotoserie III. 

Nemen we bij dit resultaat 
in aanmerking dat van de 13 
positieve gevallen er 8 

'klas 

2A2 

2G1/2A4 

2E 

totaal 

fotoserie 
I II 

+ - + -
1 4 1 4 

2 4 2 4 

0 6 0 6 

3 14 3 14 

III totaalbeeld 
+ - + -
3 2 5 10 

1 5 5 13 

3 3 3 15 

7 10 13 38 

berusten op vergelijkin~ van slechts 2 kategorieän (in tabel 27 
weergegeven met'een •), dan kan dit er nog sterker op duiden, 
dat de indeling, zoals die door de leraar was gemaakt, niet 
korrespondeert met een indeling in leerlingen, die rgo~d", 
"middelmatig" of "slecht" procesgericht kunnen denken op een 
manier, zoals die door ons is gedefinieerd. 

t!~~~!!!:!S-~~:_gng~_!!:!_~!~s~~-· 

Vergelijken we de door de leraar gemaakte indeling met het 
gemiddelde eindrapportcijfer van de vakken nederlands, frans, 
angels, duits, wiskunde, natuurkunde en biologie, dan blijkt 
dat de indeling enige herzieningen ondervindt. Voor de klassen 
2A2 en 2G1/2A4 is deze indeling onderaan de tabellen 20, 21 en 
22 weergegeven. Hierbij rekenen we de leerlingen met een 
gemiddeld rapportcijfer ) 7 tot ·de goede, met een gemiddeld 
rapportcijfer ) 6 en < 7 tot de middelmatige en die met een 
rapportcijfer < 6 tot de slechte leerlingen. 

Uit vergelijking van de eindscores van de leerlingen met 
deze nieuwe indeling (tabel 20, 21 en 22) blijkt niet dat deze 
een duidelijke overeenstemming vertoont, d.w.z. dat de G-leerlingen 
duidelijk meer scoren dan de M- en S-leerlingen. Dus ook het 
gemiddeld rapportcijfer is geen maatstaf voor de te verwachten 
eindscore van procesgericht denken van de leerlingen, zoals 
wij ons dat voorstellen. 

' 5.7. Het leereffekt van de leseenheid "Veranderingen" per klas. 

In paragraaf 4.5 (bladz. 28) hebben we beschreven hoe we de 
mate van procesgericht denken per klas bepalen. 

Door het feit dat we in paragraaf 5.6 aantoonden,dat er 
over het geheel genomen geen verschil tussen de leerlingkategorieën 
te konstateren viel, i• er des te meer reden om aan te nemen 
dat de drie leerlingen, die per week en per klas werden 
geinterviewd 1 een soort gemiddelde van de klas vertolken. 

In de tabellen 27a t.m. 27i (zie bijlage 4, bladz. 98) zijn 
kolommen gegeven, waarin het weektotaal (G + M + S) en het 
gemiddelde per week staén weergegeven per fbtose~ie en per klas 
(zie ook grafiek 3a t.m. 3i, bijlage 3 bladz. 66). 
In tabel 28 (zie bijlage 4, blaotz. 99) zijn tevens de eindscores 
van de fotoseries voo~ elke leerling, het weektotaal (G + M + S) 
en het gemiddelde weergegeven (zie ook grafiek 4a t.m. 4c, 
bijlage 3 bladz. 66). 
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Evenals in paragraaf 5.5 voeren we weer 2 toetsingen uit om 
het leereffekt na te gaan, waarin we een twee-deling in de 
lesp~riode maken (toetsing I) en een driedeling (toetsing II). 

Bü elke toetsing zullen we het volgende bespreken: 
a) de resultaten, die blijken uit de som van de klassegemiddelden 

voor de 3 fotoseries afzonderlUk 8n 
b) de resultaten, die blUken uit de srnn van de klass~gemiddelden 

voor de 3 fotoseries tezamen genomen. 

Toetsing I. (tweedeling van de lesperiode) 

We willen nagaan in hoeverre het gemiddelde van de klas een 
toename in procesgericht denken vertoont. We verwachten dat 
dit gemiddelde de .laatste 3 weken hoger ligt dan ~e eerste 
3 weken. In tabel 29 (zie bijlage 4, bladz. 1 DO) is, .de som,"van de 
gemiddélden van de eerste en laatste 3 weken voor elke fotoserie 
weergegeven en tevens voor de fotoseries tezamen. 
In tabel 5.15 geven we de resultaten van de toetsing weer met: .het 
score verschil. 

Uit tabel 5.15 blijkt dat alleen 
bij fotoserie III van klas 2G1/2A4 
niet aan de verwachting wordt 
beantwoord (verschil - 3). 
Vooral fotoserie II van klas 2A2 
geeft een relatief groot verschil 
te zien (+ 12). 
In geen van ~e gevallen mogen we 

'Tabel 5.15 : Scoreverschillen bij toetsing I 
·. van da :"doorsnede"· van de ~las. 

fotoserie . 2A2 , 2G1/2A4 2E 

I + 4 + 4 + 8 
,., .. 

II +12 + 8 + 5 

liJ + 4 - 3 + 8 

tezamen +20 +10 +21 

echter zeggen dat de leerlingeneen niveau hoger zijn gekomen door 
het gebruik van de leseenh~id. Dit zou immers tenminste een score
verschil van + 18 hebben moeten zijn (aantal fotoseries x scoreverschil 
per fotoserie = 3 x 6). 

b) ~~!~~~!~~__!~~~~~. 
Verder blijkt uit tabel 5.15, wanneer we de fotoseries tezamen 

nemen, dat klas 2A2 en klas 2E een relatief groot verschil vertonen 
(resp. + 20 en+ 21), maar in absolute zin betekent dit evenwel 
nog niet,dat deze klas een niveau procesgerichter is gaan denken 
in de 2e helft van de lesperiode. (Eén niveau hoger zou hier een 
scoreverschil van ongeveer + 54 hebben moeten geven : 
54 = 6 (scoreverschil per leerling) ~ 3 (aantal fotoseries) x 

3 (aantal leerlingen per ·week)). 
Verder blijkt dat klas 2G1/2A4 het minst een toename vertoond. 

Toetsing II. (driedeling van de lesperiode) 

Beschouwen we de grafieken 3 en 4 (bladz. fi6) .. dan,g~an we 
vermoeden dat klas 2A2 en klas 2G1/iA4 in de laatste 2 weken een 
daling in de mate van proc?sgericht denken te zien geven. 
We willen nagaan of dit vermoeden juist is door da som van de 
gemiddelde weektotalen van de 1 e en 2e, de 3e en· 4e é'n· äe 5e. eri 6e 
Week onderling te vetgelijken. In tabel 30 (zie bijlage_4,:bladz. 10~ 
zijn deze weergegeven. 
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- Toetsing !Ia geeft aan in hoeverre er een verschil is tussen 
de som van- de gemiddelden van .de 1 e ·en 2e .. week 
eM de io~ ~ah de ge~idBeldén van de 3e e~ 4é week. 
De resultaten zUn weergegeven in tabel 5.16. 

- Tbetsing llb geeft het verschil tussen de som van de gemiddelden 
van de 3~ en 4e week en de som van de gemiddelden 
van de 5e en 6a week. De resultaten zUn 
weergegeven in tabel 5.17. 

Tabel 5.16 : Scoreverschillen bij toetsing !Ia 
van de "doorsnede" van de klas. 

Tabel 5.17 : Scoreverschillen bij toetsing I Ib 
van de "doorsnede" van de klas. 

klas klas 

fotoserie 2A2 2G1/2A4 2E fotoserie 2A2 2G1/2A4 2E 

I - 2 + 3 + 1 I + 2 - 4 + 5 

II + 2 + 8 + 1 II + 3 - 2 - 4 

III + 4 + 7 + 1 III - 4 + 3 + 5 

tezamen + 4 +18 + 3 tezamen + 2 - 3 + 6 

a) Eetoeer_!2s afzo!)9f:;ljjk .• 

Het valt op dat toetsing Ila in 8 van de 9 gevallen een toename 
te zien geeft, hoewel die minimaal is. 

Toetsing Ilb laat vooral bU klas 2G1/2A4 zien dat er een daling 
te zien is, terwUl klas 2E bU 2 vèn de 3 fotoseries een wat 
duidelUkere toena~e-te zien geeft. Dit wordt ook duidelUk als we 
de grafieken 4a t.m. 4c bekUken. Echter ook hier geldt weer dat 
de verschillen dermate geri~g zUn dat niet gesproken kan worden 
over een toename of afname in termen van niveaus van procesgericht 
denken. 

b) ratoseries tèzamen~. 

Beschouwen we de res~ltaten voor de 3 fotoseries tezamen, dan 
zien we dat klas 2A2 een lichte stUging te zien geeft. 
De schommeling in de punten is echter niDgal groot (zie grafiek 4a). 

Klas 2G1/2A4 laat in het begin een grotere stUging zien, terwUI 
in de derde helft een lichte daling te zien is (grafiek 4b). 

Klas 2E blUft een stUgende lUn vertonen. De scho~méling in 'de 
punten is minder dan bU klas 2A2 (grafiek 4c). 

We kunnen konkluderen dat de tendens tot ·stUging er bij klas 2A2 
en klas 2E inzit, hoewel die minimaal is. 

s.s. Het niveauverschil in procesgericht denken tussen de klassen. 

In de voorgaande paragrafen hebben we ons gericht op het leer
effekt van de leseenheid ''Veranderingen". We hebben ons daarbij 
niet afgevraagd welk niveau-verschil in procesgericht denken er 
tussen de mavo-, atheneum- en gymnasium-klas bestond ~an het 
begin van de lessenserie. We stellen ons deze vraag-ee~st met 
betrekking tot de le~rlin~kategorieän (a). Daarna kUken tie naar 
de klassen als geheel (b). · 

a) De leerlingkategorieën. 
. -------------------

We willeh proberen ons een beeld te vormen van het hiveau
verschil tussen de leerlingkategorieijn. In paragraaf 5.6 hebben 
we laten zien dat de indeling in goede, middelmatige en slechte 
leerlingen niet herkenbaar korrespondeerde met de mate, waarin 
deze verschillende katagoriaën pro~sgericht dachten. 
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Dit maakt het moeilUk om op ba~is 0an deze indeling iets over 
niveauvërscnillen te kunnen-zeggèn. 

We bekijken ondankè het vóorafdaande de gemiddelde eindscores 
van de leerliligkategorieëri van de 3'klasseri over de eerste 2 lesweken. 
(zie te.bel 26 1 kolom "gem. tezamen", bladr. 97). 
We rangschikken de kategorleë:1 naar hoogte van de gemiddelde 
eindscore (zie tabe,l 5.18). 

Uit de tabel 5.18 valt op 
Tabel 5.18 : Oe gemiddelde eindscore<> over dat klas 2G:.1/2A4 voor de 

de eerste 2 leswoken van de leerling-
katagoriaën in de klassen, gerangschikt G-leer lingeh hoog scob~t;, terwijl 
naar afnemende hoogte. · , de S-leerlingen juist heel laag 

leerling-
klas kategorie 

2G1/2A4 G 

2E M 

2A2 G 

2A2 M 

2E s 
2E G 

2A2 s 
2G1/2A4 M 

2G1/2A4 s 

b) ~~!~~!!· 

gemiddelde 
eindscore 

60 

60 

53 

49 

49 

48 

46 

46 

38 

'scoren. Verder springen de 
M~leerlingen van klas 2E eruit. 
De andere mogelijkheden bevinden 
:zich allemaal in een "midden"
gebied. Deze resultaten 
bevestigen het nauwelijks te 

;~konstateren verschil tussen 
de leerlingkategorieën. 

Beschouwen we de grafieken 3a t.m. 3i en 4a t.m. 4c (zie bijlage 3, 
(blédz 66).. , dan krijgen.we de indruk dat er nauwelijks een verschil 
te kenstateren valt. · 

In tabel 30 (bijlage 4, bladz. 100)staan per .klas de som van de 
klassegemiddelden over 2 lesweken weergegeven. De indruk, dat er· 
nauwelijks een verschil is aan te tonen, wordt ook hier bevestigd. 
De verschillen zijn dermate gering, dat ~e niet over verschillen 
in termen van de .door ons geformuleerde niveaus van procesgericht 
danken kunnen spreken. 

5.9. "Vind je het• leLJk"om natuurkunde te. doen?" 

V~naf de 2e week hebben we tiok de volgende vraag aan de 
geinterviewde leerlingen gesteld: "Vind je het leuk om natuurkunde 
te doen?" De antwoorden, die we daarop kregen, ~ebben we gerangschikt 
in een 4-tal kategorieën: 

+ erg leuk, 
leuk; 

de nieuwe lessenserie vind ik ook leuk; 
+ 
0 soms wel, soms niet 

niet leuk. 

I 

leukJ en 

In tabel 20, 21 en 22 (zie bijlag~ 4, bladz. 91 t.m. 93) staat 
in de één na laatst~ rU 'één van bovenstaande symbol~n weergegeven, 
die het a~twoord van de betreffedde~laerling weergeeft. 

i 

· Vergelijken we de àntwoorden met de eindscores, dan valt op· dat 
bij de G-leerlirigên en S-leerlingen-(vooral van klès 2E) moeilijk 
vèn een positieve korrelatie gesproken kan worden. Blj de M-leerlingen 
is wat duidelijker een positieve korrelatie op te merken. 
De S-leerlingen van klas 2E in de laatste 3 weken laten ook 
een positief antwoord opgaan met een relatief hoge eindscore. 
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Het antwoord van de leerling zegt wellicht iets over de houding, 
diè hiJ heëft-t.o.v. de natuurkunde~ We mogen echter niet veel 
körikiLisies hieruit trekken; a'angëziën ,ae onBetrouwbaarheid van 
een enkel antwoord zeer groot moet worden geacht. In een wat 
diepgaander onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de korrelatie 
tussen procesgericht denke~ en da attitude van een leerli~g, 
zou gebruik gemaakt kunnen worden van de affsktielij~t~ die door 
het PLDN ontwikkeld is. 
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Hoofdstuk 6. Klasseobservaties. 

I 

In dit hoofdstuk zullen we een beeld' geven ·van de gebeurtenissen, 
die er tijdens: het gebruik van de leseenheid "Veranderingen" in 
de lessen van de onderzoeksklassen plaats vonden. 

6.1. Klas 2A2. 

Deze klas bestond uif 10 meisjes en 15 jongens. De leraar maakte 
het onderscheid tussen G-, M- en S-leerlingen op vrij intuitleve 
gronden, d.w.z. niet direkt gekoppeld aan ~roefwerkcijfers of 
gemiddelden daarvan. De indeling bestond uit: 

6 G-leerlingen, 
12 M-leerlingen en 

7 S.-leerlingen. 

Het lessenplan voor deze klas was gebaseerd op 12 lessen. 
Echter door ziekte van de leraar vielen 2 lessen uit. 

Les 1. 

De leseenheid ''Veranderingen" wordt door de leraar ge!ntroduceerd 
aan de hand van een aantal woorden, die op een scherm staan 
geprojekteerd. Veranderingen in de natuur zijn bijvoorbeeld die van 
water naar waterdamp. De leraar bespreekt met de klas dat er 
veranderingen zijn, waar je niets aan kunt doen bijv. weersveranderingen. 
Er zijn ook veranderingen, die je wel kunt beinvloeden, bijvoorbeeld 
bij een kerncentrale. 

De leraar gaat vervolgens het lessenplan uitleggen, dat hij voor 
de leerlingen op een stencil heeft gezet. HU wil een klein~ wedstrijd · 
houden in het maken van kriátallen. bm de leerlingen zich bewust 
te laten worden van wat ze geleerd hebben, zullen ze muurkranten 
gaan vergelijken, die in het begin eh o~ het eind van de lessenserie 
zullen worden gemaakt. 

Tot slot worden de flappen achterin de klas besproken, waarop 
materiaalaanduidingen staan, die'van toepassing zijn op de knutselproeven. 

Les 2 en les 3. 

Deze lessen worden beste,ed aan het uitvoeren van de knutselproeven 
door de leerlingen. 

Les 4. 

De leerlingen gaan een muurkrant maken. De leraar legt uit wat 
de bedoeling is van de muurkrant: opschrijven van verschillen, die je 
hebt gezien en veranderingen, die je hebt opgemerkt. 

Er worden een paar voorbeelden besproken als smelten en verdampen. 
Oe leraar wijst er dan op dat de leerlingen bij de knutselproeven 
iets hadden gemaakt van materiaal. Djdens het maken gebeurde er 
erchter van alles. De leerlingen moeten dat zoveel mogelijk beschrijven. 
Ook wijst de leraar er nog eens op dat er veranderingen zijn, waar 
je wel en waar je niet invloed op uit kunt oefenen. Met nadruk 
worden de leerlingen erop gewezen eerst de moeilijkere veranderingen 
op te schrijven en als er nog ruimte is op de flap dan nog de meer 
gemakkelijke veranderingen. / 

Dan worden de muurkranten gemaakt. 

Les 5. 

De leerlingen zijn nu aangeland in de verdiepingsfase. De les 
zal bestaan uit 2 gedeelten, namelijk een thermometeroefening 
en het bekijken van de muurkranten. 
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De leraar wUst de leerlingen op het belang van het snel kunnen 
aflezen van thermometers, omdat de temperatuur alsm~ar stUgt 
tijdens het aflezen. De thermometeroefening, die daarop volgt, 
bestaat uit het aflezen en intekenen van thermometerstanden op 
een stencil. Vbor elk plaatje krijgt een leerling 10 sekonden. 
Dan worden de gemaakte opgaven onderling bekeken in de groepjes. 

Vervolgens worden de muu~kranten bekeken. De leraar heeft van te 
voren da muurkranten bekeken en onder sommige zinnen strepen 
geplaatst en vóór andere zinnen sterretjes. De leerlingen wordt 
gevraagd er met elkaar over na te denken wat die strepen en sterretjes 
voor betekenis hebben. Verder wordt hen gevraagd om een tijdlang 
dg muurkranten te bekUken. 

Daarna volgt een klassikale bespreking. Een leerling vermoedt 
dat de onderstreepte zinnen verpnderingen aanduiden. Wat is nu het 
verschil? De leerlingen komen er moeilUk uit. De leraar brengt: 
uitkomst: de zinnen voorzien van een sterretje beschrijven een 
verandering vollediger, dan de onderstreepte zinnen. 

De leerlingen wordt dan gevraagd op een papiertje hun eigen 
muurkrant aan te vullen, zodat deze vollediger worden. De oorzaken 
van veranderingen moeten er oók bU worden vermeld. 

Tot slot krijgen de leerling~n als htiiswerk op om thuis een 
pannetje water op het vuur te ~etten ~n te kijken en op te schrijven 
wat ze aliemaal zien gebeuren. Dit ali vqorberiiding op de volgende 
les. 

Les 6. 

In deze les staat het koken van water centraal. Eerst wordt 
de fotoserie van het ko~eri va~ wat~r in volgorde gelegd 
door de groepjes. De argumenten, waarom ze die volgorde 
kiezen, moeten erbij worden o~geschreven. Vervolgens gaan de 
leerlingen zelf de proef uitvoeren. 

De leraar leidt de les in met het voorbeeld van bellenblazen. 
HU tekent 2 pijpen op het bord met een kleine en een grote bel. 
Hierover wordt een klassegesprek gevoerd, waarin het veranderinga
gebeuren wordt besproken. Zo zal het ook met de fotoserie moeten, 
aldus de leraar. Probeer zoveel mogelUk aan de foto's op te merken 
en zet dat in je argumentatie bij de volgorde van de foto's. 

Vervolgens gaan de leerlingen de kookproef zelf uitvoeren 
en aan de hand hiervan de zojuist vastgelegde volgorde bekijken. 
Als ze dit op grond van de proef willen herzien, dan moeten de 
leerlingen erbij schrijven waarom ze de volgorde verwisseld hebben. 

Les 7. 

In deze les worden de dia's en de film van het koken van water 
bekeken en besproken. Op het eind wordt het doel vanhetfoto
affiche "Alles wordt anders" besproken. 

De leraar begint met de dia's te tonen en te vragen wat daar 
allemaal aan te zien is. De knik in de thermometer (6ptische 
vervorming) wordt opgemerkt en besproken. Dan komen de bellen aan 
bod. Deze worden groter volgens sommige leerlingen. De leraar spreekt 
met de leerlingen af zoveel mogelijk te praten in termen van groter 
worden, temperatuut neemt toe enz. Dan merkt een leerling op: 
de kleine belltjes worden groter en gaan aan het wateroppervlak 
drijven~ Een andere leerling: er entstaaf dampvorming. Een hele 
diskussie volgt over het feit of het luchtbellen of dampbellen zijn. 



-45-

~ervolgens wordt het verschil tussen 2 dia's eens goed bekeken. 
Dan wordt de film vertoona. De leraar wijst op de verschijnselen, 
die waarneemba~ zijn en die soms door leerlingen worden aangedragen, 
zoals cirkulatie, luchtbelvorming en verplaatsing en aanslag op het 
glas. Bij de slow-motion opname: de grote bellen g,aan omhoog en worden 
kleiner. Tenslotte: het water kookt bij nog geen honderd graden, 
aldus de leerlingen. 

Dan wordt door de leraar de vraag gesteld naar wat er nu meer 
op de film te zien was dan op de dia's. Er wordt door de leerlingen 
opgemerkt dat ze zagen, dat de temperatuur omhoog liep en dat de 
bellen kleiner werden; Hier wordt nog kort op ingegaan. 

In het laatste gedeelte van de les wordt de bedoeling van het 
fotoaffiche "Alles wordt ~nders'' uitgelegd: het gaat om het beschrijven 
van processen. De spiekprief wordt erbij betrokken en de vragen 
worden klassikaal doorgenomen, en toegepast op de fotoserie van 
de sinaasappels. Door de leraar wordt er veel gesproken in termen 
van "worden". Vervolgens worden de affiches uitgedeeld en wordt 
als huiswerk opgegeven : 2 fotoseries te beschrijven. 

Les B. 

In deze les worden de beschrijvingen van de fotoseries van het 
fotoaffiche besprokenJ d.w.z. eeh oefening in het konstateren 
van veranderingen aan processen. 

Eerst lezen 2 leerlingen hun!beschrijvingen voor, die zij gemaakt 
hebben bij de foto~erie van een sinaas~ppel. De leraar wijst de 
leerlingen erop om te letten op verschillen. Daar wordt naderhand 
over gesproken. Aldus blijkt dat de ene leerling meer verklaringen 
geeft dan de andere. · 

Vervolgens gaat de leraar de vragen van de spiekbrief uitgebreid 
doornemen aan de hand van het voorbeeld van ds.foto's van het blikDe 
onder de autoband. De leraar vat deze oefening samen met de vol~nde 
begrippen, die betrekking hebben op een facet van het verhaal: 

tijd 
oorzaak 
te sturen 
volgorde 
verschillen 

Aan de hand van deze facetten wordt een oefening gedaan: 
één leerling leest haar verhaal bij de fotoserie van de sinaasappel 
voor, terwijl de leraar samen met de: klas probeert te achterhalen 
op welke bovengenoemde facetten deze leerling scoort. 

Vervolgens wordt een oefening gehouden in het letten op é~n 
speciaal facet namelijk het sturen. Een leerling leest zijn: ;verhaal 
bij de fotoserie van het blikje o~der de autoband voor. 
Samen met de klas poogt de leraar daarna nog enkele sturingsmogslijk
heden aan het verhaal toe te voegen. Als hui~werk krijgen de leerlingen 
op om nogmaals ~~n fotoserie uitgebreid te beschrijven. 

Les 9. 

Deze les wordt weer besteed aan het doen van knutselproeven. 
Zoveel mogelijk zullen de leerlingen werken in groepen van 4, 
waarbij 2 leerlingen het experiment moeten doen, en 2 leerlingen 
goed moeten waarnemen wat zij zien, ruiken, voelen, horen enz •• 
Zij moeten dan het experiment beschrijven zoveel mogelijk in termen 
van procesveranderingen. Dat zal later op de muurkranten moeten komen. 
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Les 10 en les, 11. 

Deze twee lessen vallen uit wegens ziekte van de leraar. 

Les 12. 

Er zal een schriftelUk werk worden gegeven. 

De leraar beantwoordt eerst vragen oVer het proefwerk. 
Dan wordt het schriftelUke werk gkgeven als laatste oefening in 
het gebruik van de spiekbrief (met het oog op een proefwerk in 
de proefwerkweek). Met enkele trefwoorden schrUft de leraar de 
vra~n nog kort op het bord. De leerlingen mogen ook de spiekbrief 
gebruiken. 

Als opdracht krUgen de leerlingen op een procesbeschrUving te 
maken van het koken van een ei. Op de voorkant van het proefwerk
papier wordt hen gevraagd eerst aantekeningen te maken aan de hand 
van de vragen yan de spiekbrief. Op de achterkant moet dan een 
procesbeschrijving ih de vorm van eer ppstel volgen. 

6.2. Klas 2G1/2A4. 

Deze klas bestond uit 13 meisjes en 15 jongens, waarvan er 5 
op het atheneum zitten (allen meisjes). De anderen zitten op het 
gymnasium. 

De· leraar maakte de indeling G-, M- en S-leerling op grond van 
rapportcijfers. Is h€t cijfer 6 of lager dan worden deze leerlingen 
als S-leerling aanged,uid. M-leerling~n scoren tussen de 6t en 7-!. 
G-leerlingen scoren 8. of hoger. 
De klas bestond zo ui~ 

7. G-leerlingen, 
17 M-leerlingen en 
4~ S-leerlingen. 

Het lessenplan was gebase~rd op 12 lessen.- Beschrijvingen van 
de lessen volgt hieronder. 

Les 1. 

De leraar kondigt het ~ieuwe. thema aan: '"Veranderingen". 

~et nieuwe thema zal volgens ~e ~éraar ~nders aèngepakt worden 
dan tot nu toe het geval was. He.t z'!ll niet aJ;.lijen ·spelen zijn. 
Er zal af en toe een klàssikale les in Vl!lOrkomen, waarin theorie 
wordt besproken. Vervolgens wordan as blokken rriet'knutselkaartsn 
ui tgeemeld en de flappen met' aanwijzigingen achterin de klas besproken. 
De leraar waarschuwt tot voorzichtigheid tijdens dit thema. 

Dan gaat hij in op het begrip veranderingeh, het anders worden van 
een voorwerp, de procestoestand. De bedo!plihg van dit th erna zal ~ijn: 

"natuurkundige veranderingen bekijken". 
Door de leerlingen worden een aantal voorbeelden aangestragen, 

waar de leraar op,·ing13at. Op het bord:l volgt een samenvatting: 
"Veranderingen: 

kleur 
fase 
temperatuur 
chemische " 

Er wordt even de nadruk op de temperatuursveranderingen gelegd. 
Vervolgens komt het smelten en stollen van emaillepoeder 

uitgebreid ter sprake in termen van een procesverandering. 
Er worden door de leerlingen nog de termen "vormverandering" en 
"drukverandering" aangedragen. 
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De leraar stelt dan de vraag: "Wat hebben deze veranderingen met 
elkaar gemeen?" Na wat gebrainstórm over en weer brengt de leraar 
uitkomst: de tijd! De leerlihgen reageren echter of dit triviaal is: 
Alles vindt in de tijd plaat~. En de tijd verandert ook. Dan wordt 
er een tijdlang over het 0erschijnsel "tUd" gesprok~n. 

Les 2. 

Deze les wordt hoofdzakelUk besteed om te reflekteren over 
datgene wat er tot nu toe in de klas gebeurde aan leeraktiviteiten~ 

"Hoe kunnen we onze lessen zinvoller maken", aldus vraagt de 
leraar aan de leerlingen. Het blijkt dat de leerlingen, zowel voor 
de leraar als voor henzelf in de vocirgaande leseenheden niet met 
volle t~vredenheid bezig zUn geweest. De l~raa~·legt de nadruk 
op het goed voorbereiden van de opdrachten en het goed noteren 
van waarnemingen. "Alles moet je noteren, wat je ziet. Zo leer je 
waar te nemen". Hiermee denkt de leraar tegemoet te komen aan de 
veelvuldig gestelde vraag door de leerlingen: "Wat leren we nou?" 

Op het eind van de les worden de blokken met knutselkaarten 
uitgedeeld. 

Les 3 en les 4. 

Deze lessen worden besteed aan het uitvoeren van knutselproeven. 
De meeste leerlingen werken 2 aan 2. Er wordt hen gevraagd in eerste 
instantie 2 knutselproeven in 2 lessen te doen. 

Les 5. 

In deze les maken de leerlingen muurkranten van de knutselproeven. 

Op de muurkranten moet komen te staan: wat je gedaan hebt en de 
veranderingen, die er hebben plaats gevonden. Verder wordt de 
leerlingen gevraa.gd op een kladje te schrijven wat zij weten van 
het kookproces van water. Ze zullen op het eind van de les de 
kookfoto's krijgen. 

Les 6. 

In deze les worden de muurkranten afgemaakt en wordt gewerkt 
aan de fotoserie van het kookproces. 

Les 7. 

In deze les wordt het koken ·van water besproken aan de hand 
van de reeds gemaakte ... aDgumehteri bij de kookfotais, de kookfilm 
en de dia's. 

Eerst wordt het verhaal van een groepje voorgelezen, dat zij bij 
de fotoserie van het koken hadden geschreven. Er wordt op gewezen 
dat er nog meer bij had gekund. Daarna wordt de film over het koken 
van water 2 keer vertoond. Tussen de 1e en Ze keer noteren de 
leerlingen de veranderingen, die hebben plaatsgevonden. 

Vervolgens worden de d~a's getoond, ~onder veel kommentaar,in een 
volgorde, die volgens de leraar de juiste is. 

Een gesprek volgt over de veranderingen, die hebben plaats gevonden. 
Dit resulteert in een samenvatting op het bord: 

faseverandering 
temperatuursverandering 
belletjes van groot naar klein 

' ' kl.sin ·naar groot 
wateroppervlak verandert 
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het niveau stijgt 
aantal belletjes verandert 
beweging van de belletjes verandert 
plaats van het ontstaan van de belletjes 

Daarna vplgt aan de hand van bovengenoemde veranderingen een 
gesprek met de klas over hoe deze veranderingen plaatsgrUpen. 

Les s. 
Deze les wordt besteed aan het a?maken van het verhaal over 
het kookproces. 

Er wordt nader toegelicht hoe en waar de dampbellen en luchtbellen 
ontstaan en wat het verschil tussen beide is wat betr~ft het groter 
en kleiner worden. Ter sprake komen de inyloed van de afnemende 
druk en afnemende temperatuur in hogere lagen op de damp- en 
luchtbel vorming. 

Op het eind van ~e les wordt-het fotoaffibhe "Alles wordt anders" 
en de spiekbrief uitgedeeld. De lesrlingen moeten de fotoseries 
verwerken volgens· de methode, die in de s''p.i6lkbrief staat aangegeven. 

Las 9 en les 10. 

Deze lessen worden weer besteed aan het doen van een knutselproef~ 

Aan het begin worden de eisen,waaraan het verslag moet voldoen, 
door de leraar duidelUk gema~kt. Oe leerlingen moeten erop letten 
dat het volgende wordt verwerkt: 

de verandering 
-de oorzaken,van varanpsring 

of en o~ welke ~anier de verandering eventueel 
te beïnvloeden is. 

1 E~n leerling is het beïnvloeden nog onduidelUk. De leraar 
licht dit toe met het voorbeeld van 'een pannetje water op een 
gasvlam: hoe kun je die sneller of langzamer aan de kook breRgen? 

Les 11 en les 12. 

Les 11 wordt eerst besteed aan het beantwoorden van vragen 
over de fotoserie en de verslagen van de knutselproeven. 
Het tweede gedeelte van les 11 en les 12 worden besteed 
aan het uitleggen van het molekuulmodel. 

Oe leerlingen krijgen eerst geleg-enheid vragen te stellen over 
de fotoserie en de verslagen van de knut~elproeven. Oe vragen 
worden door de leraar vooral geformuleerd e~ beantwoord in de 
richting van het beïnvloeden van het proces,dat onderzocht werd 
of dat uitgebeeld werd op de fotoseries. 

Dan wordt het molekuulmodel aan de leerlingen gepresenteerd, 
beginnende bU de fase-overgangen. Binnen dit model wordt door de 
leraar beschreven wat het verschil is tussen vast, vloeibaar en 
gas: hoe dicht de molekulen op elkaar zitten, de bewegingsmogelijkheden 
van de molekulen en de aantrekkingskrachten onderling. 

Dan wordt de vraag gesteld wat het betekent wanneer een stof 
verwarmd wordt en overgaat in e~n andere fase m.b.t. het zojuist 
gegeven model. Dok wordt het verlagen van de temperatuur bekeken. 
Hierop volgt een uitgebreide verhandeling over het vsrschil tussen 
warmte en temperatuur. Tot slot wordt de druk van ~en g~s, vloeistof enz. 
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gekoppeld aan de bewegingen en botsingen van de molekulen tegen 
de wand. Dit wordt nog toegelicht met de werkzaamheden van een 
bokser in training. 

6.3. Klas 2E. 

De klas bestond uit 26 jongens. De indeling in G-, M- en 
S-leerlingen werd gemaakt op basis van rapportcijfers. 
De G-leerlingen scoorden daarbij dik beven de 6, de M-leerlingen 
rond de 6 en de S-leerlingen om de 5. Er waren 

6 G-leerlingen, 
12 M-leerlingen en 

8 S-leerlingen. 

Het lessenplan was gebaseerd op 12 lessen. In deze klas werden 
steeds 2 lessen achterelkaar gegeven in blokuren. Beschrijving 
van de lessen Volgt hieronder. 

Les 1 en les 2. 

De lessenserie begint in de 1e en 2e les met een inleiding. 
Vervolgens doen de leerlingen gedurende ongeveer 1 les in 
groepjes een proef. 

Aan het begin van deze les wordt nog een oefening gedaan in 
het aflezen van thermometers. Met deze oefening, het aflezen van 
verschillende meetinstrumenten, was de klas voor de paasvakantie 
begonnen. De leerlingen krijgen het opgaveblaadje voor het aflezen van 
thermometerstanden uitgereikt. Enkele opgaven wbrderi klassikaal 
behandeld. De rest mo.et thuis worden afgemaakt. 

Vervolgens begint de inleiding in de nieuwe leseenheid 
"Veranderingen". De leraar houdt met de leerlingen een klassegesprek 
over het ontstaan v~n weersveranderingen. De draaing van de aarde 
om haar as en om de zon wordt besproken. M.b.v. de video wordt 
een globe zichtbaar gemaakt, die door een lamp wordt belicht. 
Nederland wordt erop aangegeven. Het "scheef"r·staan van de as van 
de aarde t.a.v. de zon wordt nu ter sprake gebracht. Van belang 
is de invalshoek van de lichtstralen: de hoeveelheid zonnestralen 
op een loodrecht plaatje is meer dan op een scheef staand plaatje 
en zal dus warmer worden. Dit verschijnsel wordt daarna toegepast 
op meneer Jansen, die in Nederland woont. 

Vervolgens gaat de leraar erop in hoe je de veranderingen zou 
kunnen beïnvloeden. Wat zou er gebeuren als de aarde sneller om de 
zon zou gaan draaien of om haar eigen as? 

De leerlingen wordt daarna verteld dat zij veranderingen zullen 
gaan bestuderen aan proeven, die ze zullen gaan doen. Oe mappen 
met knutselkaarten worden. uitgedeeld en aan de leerlingen wordt 
gevraagd er een keuze uit te màken. Daarna moeten de leerlingen 
hun keuze kenbaar maken. Dan volgt in groepjes van 2 à 4 leerlingen 
het proeven-doen. Oe leerlingen wordt gevraagd notities te maken 
van wat ze iien, wat ze gedaan hebben en wat de gevolgen zijn van 
wat ze doen. 

De volgende les zal er een klassikale verslaggeving plaats vinden. 
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Les 3 en les 4. 

Aan het begin van de les worden de gemaakte thermometeropgaven 
besproken. Daarna volgt een klassikale verslaggeving van de 
knutselproeven. Vervolgens wordt het fotoaffiche van het koken 
van water gebruikt. 

Nadat de thermometeropgaven zijn besproken, worden door de 
leerlingen de gemaakte groepsverslagen voorgelezen. De leraar 
schrijft op bord: "gezien, geroken, gevoeld, gehoord". 
De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: 

1) tin gieten, 
2) hypokristallam maken, 
3) slootwater reinigen, 
4) ijzer smeden, 
5) emailleren, 
6) kaarsen maken en 
7) gips gieten. 

De leerlingen beschrijven vrij gedetaill~erd wat ze nodig hadden 
voor de proef ~n hoe ze de proef deden. Door de mede-leerlingen 
worden vrij veel vragen gest~ld over zaken, die hun ondu~delijk zijn 
gebleven in de verslagen. Dok de leraar stelt veel vragen over de 
waargenomen ver·anderingen: "Wat heb je gezien, geroken, gevoeld 
en gehoord? Ben je nog iets tegen gekomen wat je niet verwacht had?" 

In de 2e helft van de 4e les krijgen de leerlingen de affiches 
met de 8 foto's van het koken uitgedeeld. Hen wordt gevraagd deze 
te nummeren van A t.m. I. Het plaatje "I" is blanko en moet door 
de leerlingen zelf getekend worden. De leerlingen moeten de foto's 
dan in een volgorde leggen, die zij juist vinden. Op een blaadje 
moeten ze de argumenten opschrijven, waarom een plaatje op een 

I 
bepaalde plaats in de serie ligt. Als ze dat gedaan hebben, gaan 
ze de kookproef zelf doen. Op basis van de nieuw opgedane ervaringen 
moeten ze vervolgens weer de fotoserie bekijken en euentueel 
de volgorde wijzigen. De argumenten moeten dan weer opgeschreven 
worden. 

Les 5 en les 6. 

In deze les wordt het proces van het koken van water besproken. 
Op het eind van les 6 wordt een begin gemaakt met het 
fotoaffiche "Alles wordt anders"~ 

Tijdens les 4 zijn de foto's van het kookproces door de leerlingen 
op volgorde gelegd en is beargumenteerd waarom ze dachten, dat het 
die volgorde moest zijn. Daarna hebben ze de proef zelf gl&laan en 
gekeken of hun volgorde in ovèreenstem~ing was met het kookproces. 
In les 5 krijgen de leerlingen eerst d~ film van het koken van water 
te zien. De leerlingen moeten dan hun fotoserie met de film 
vergelijken. Eventuele wijzigingen, op grond van wat ze in de film 
hebben gezien, moeten ze weer beargumenteren. 

Dan worden door de verschillende groepen de volgorde opgegeven 
aan de leraar, die ze op het bord schrijft. Het blijkt dat alle 
groepen dezelfde volgorde hebben. Alleen "foto I", die door de 
leerlingen zelf "gemaakt" is, komt op verschillende plaatsen voor. 
De leraar neemt dan in een klass~gesprek de volgorde door : 
"waarom d!e foto op d!e plaats?" Óe leraar brengt tijdens dit gesprek 
ook duidelijkheid omtrent de inhoud van de bellen. In het begin zijn 
het luchtbellen. Als alle lucht eruit is, zijn het dampbellen. 
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Vervolgens voeren alle groepen hun argumenten aan, waarom ze zich 
"foto I" op een bepaalde plaats hadden gedacht. De leraar wijst er 
nadrukkelijk op dat hier blijkt dat er verschillende argumenten 
mogelijk zijn. 

De film wordt daarna nog een keer getoond, waarbij nu vooral 
de beweging van het zaagsel in het water·en het gedeelte met de 
slow-motion opname wordt bPaproken (in de slow-motion opname wordt 
het ontstaan, het opstijgen en het inkrimpen van da~pbellen in het · 
bijna kokende water getoond). 

Dan wordt het verschijnsel besproken dat in het begin de temperatuur 
sneller steeg dan op het eind: een gedeelte van de toegevoerde 
warmte verdwijnt in de hete damp. 

Vervolgens gaat de leraar het fotoaffiche "Alles wordt anders" 
inleiden. Hij laat op de monitor de twee. ·:foto 1 s van de hangende 
bloempot zien: "Eerst is het zo, daarna is het zo. Het gaat echter 
om de verandering. Nief om "is",maar om de verandering, die opge
treden is. Telkens is er een proces,dat er voor zorgt dat een 
toestand eerst zo is en later anders~. Dan worden wat processen 
besproken, zoals het verdampen, kondenseren en het harden van 
gips. Op de foto 1 s wordt het· proces" groeien" getoond volgens 
sommige leerlingen. De leerli~gen wordt gevraagd er een derde 
foto bij te beschrijven. Verschillende mogelijkheden worden door de 
leerlingen aangeboden. 

Dan deelt de leraar het fotoaffiche uit. Als huiswerk krijgen 
de leerlingen de opdracht, el~. één fotoserie te nemen, die kompleet 
tot een serie van drie te maken en er ·dan een opstel bij te schrijven, 
waarin ook de véréchillende mogelijkheden van volgorde worden 
aangegeven. De volgende les moeten zij' hun ue:chaal:tje a~n de. 
andere groepsleden laten zien en het dan in~everen bD de leraar. 

Les 7 en les B. 

Deze les wordt besteed om de ~ia 1 s van het kookproces door 
te .nemen. Vervolgens worden,de opstellen bij het fotoaffiche 
"Alles wordt anders" besprok~n. 

De le~aar had de vorige les de dia's van het kookproces 
vergeten (deze zijn hetzelfde als de foto's,die de leerlingen 
gekregen hadden). Aan de hand van de dia's wordt nu nog nauwkeuriger 
de volgorde besproken. Het blijkt dat 2 foto's (F en G) anders in 
de PLON-serie zitten dan de leerlingen zelf hadden vermoed·~ 
Er wordt een tijdje bij stil gestaan of er argumenten te vinden zijn, 
waaruit op te maken valt welke volgorde juist is. De leerlingen 
kijken naar de kondensatie en de dampbellen onderin het bekerglas. 
De leerlingen wordt gevraagd aantekeningen te maken van het 
kookproces. De leraar geèft nog een stukje diktaat hierover. 

Vervolgens worden de gemaakte opstellen bij het fotoaffiche 
"Alles wordt anders" besproken. Drie leerlingen laten zien wat voor 
2 "fbto's" zij "gemaakt" hebben bij fotoserie A (Eén foto, het meisje 
met de wond op haar knie). Deze leerliri~en l~zen hun opstel voor. 
Duidelijk wordt dat de 3e leerling meer in "is"-termen spreekt. 
Dit wordt door de leraar aangegrep·en om aan de klas duidelijk 
te maken dat' het om de veranderingen gaat, niet om hoe het is. 
De leraar gaat er ook op in dat weer duidelijk blijkt dat er verschillende 
mogelijkheden zijn om de fotoserie aan te vullen en/of om er een 
verhaal bij te maken. 
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Oe leerlingen gaan daarop elkaars gemaakte opstellen inr de 
groep lezen. Zij doen dit met behulp van de z.g.n. spiekbrief, 
die ze hierbij uitgereikt krijgen. Oe leraar wijst op de bedoeling 
van de vragen: daarmee kun je je eigen verhaal testen. 

Dan wordt ~'n van de leerlingen gevraagd zijn verhaal bij de 
fotoserie van de "autoband over het blikje" te vertellen. 
De leerlingen moeten erop letten of alle vragen van de spiekbrief 
wel aan bod komen. Na afloop van het voor:lezen ontlokt de leraar 
de leerlingen een diskussie over het wel öf niet zeker weten van 
de gedane beweringen. Daarna moeten' de leerlingen de vragen van 
de spiekbrief nog met de volgende vragen uitbreiden: 

Is er maar é~n volgorde? 
Welke mogelUkheden zijn er nog meer? 
Welke moge'lijkheden kies je? 

Hiermee hoopt de leraar de leerlingen duidelijk te laten beseffen 
dat er soms verschillende volgordes van de foto's mogelUk zijn 
en dat sommige processen omkeerbaar zijn. 

Iedere leerling krijgt daarop weer een fotoserie, die hU moet 
aanvullen tot drie foto's, indien nodig en waarbij hU er dan weer 
een verhaal bij moet maken. 

De volgende les moeten de leerlingen het gemaakte opstel 
inleveren. 

Les 9 en les 10. 

In deze les worden de knutselproeven weer herhaald. De leerlingen 
moeten er nu zorgvuldig een verslag van maken, waarin ze vooral 
de veranderingen, die ze hebb~n waargenomen, moeten weergeyen. 

De volgende les zullen deze verslagen ingeleverd moeten worden. 

Les 11 en les 12. 

Tijdens deze les wordt er door de leerlingen een proefwerk 
gemaakt. 

Het proefwerk bestaat uit 3 gedeeltes: 
a) Eerst moeten de standen op een aantal meters afgelezen worden: 

- voltmeter, 
- ampèremeter, 
- een barometer en 

enkele thermometers. 
b) De leraar doet een proef voor de klas: hU heeft 2 reageerbuizen 

met kaliumpermanganaat. Het ene buisje gaat hU verhitten. 
Het kaliumpermanganaat gaat dan ontsteken en er treden een 
aantal veranderingen op. Oe leerlingen moeten deze 
veranderingen beschrijven. 

c) De leerlingen moeten een aantal vragen beantwoorden, die 
betrekking hebben op het koken van water. 

E~n van de leerlingen kan het proefwerk niet maken i.v.m. een 
gebroken arm. Deze leerling wordt ha het proefwerk mondeling 
getest met dezelfde vragen voor de klas. 

Het laatste gedeelte van de 12e les begint de leraar met een 
inleiding in de theorie van de molekulen. 
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6,4. Verschillen in gebeurtenissen tussen de klassen. 

Op inlegvel 2 staat in het kort weergegeven wat er in een 
bepaalde lesweek in de leasen van de 3 onderzoekskiassen gebeurde. 
De volgende verschillen tussen de klassen zijn OP' :tè mf!kènh. 
- De onderdelen van de leseenheid qVeranderingen" werden niet 

allemaal in dezelfde volgorde van lessen gebruikt. 
In klas 2A2 werd vrij veel aanqacht besteed aan het maken en 
bespreken van de muurkranten, terwijl ook het fotoaffiche 
"Alles wordt ~nders" uitgebreid ter sprakè kwam in de kontrble
oefeni~g bij de opstellen (les B). De laatste twee lessen vielen 
uit. 
In klas ZG1/2A4 werd ~rij veel aandacht besteed aan het bespreken 
van hoe je moet waarnemen en hoe belangrijk het is dat je die 
waarnemingen kunt.beschrijven (les 2). Met de muurkranten van 
de knutselproeven werd weinig gedaan. Het kookproces kwam 
uitgebreid ter sprake in een doceerles (les B). 
Het fotoaffiche "Alles· worcjt anders" kwam nauwelijks onder de· 
aandacht van de leerlingen.· 
In deze klas was er weinig terugkoppeling op het gemaakte werk 
van de leerlingen. : 
In klas 2E werden de lessen vrij sterk gestuurd. Er was veel 
klassikale (mondelinge) verslaggeving door de leerlingen 
(les 3 en les B), terwijl de leraar veelvuldig in klassegesprekken 
het thema ter sprake bracht. 
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Hoofdstuk 7. Konklusies. 

In dit laatste hoofdstuk willen we proberen tot een antwoord 
te komen op de drie onderzoeksvragen, die we ons in het begin 
stelden (zie paragraaf 3.2). 

Q~~!~~~~~!~~~~Q_l: "Funktioneert het procesgerichte denken, 
zoals dat door ons geformuleerd is, bij 
2e!:klas leerlingen en' op welke wijze zijn 
hier niveaus in te onderscheiden?" 

Op basis van de bescho~wing over het procesgerichte denken, 
zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben wij getracht een analyse
methode te ontwikkelen, die ons een instrument zou moeten zijn 
om het procesgerichte denken van leerlingen te beoordelen. 

In hoofdstuk 2 beschreven wij de kenmerken, die volgens ons 
van belang zijn bij het procesgerichte denken. Uit de antwoorden 
van de geinterviewde leerlingen bleek dat de kenmerken vrijwel 
nooit alleen voorkwamen, maar in kombinatie met een aantal andere 
kenmerken van procesgericht denken. In hoofdstuk 4 hebben wij 
beschreven hoe we door middel van rangschikking van de kombinaties 
van kenmerken' die in de antwoorden van de leerlingen voorkwamen, 
zijn gekomen tot een ind~ling naar een 5-tal niveaus van 
procesgericht denken. We kwamen tot een niveaukarakterisering, 
die,hoewel ze enige overeenkomst vertoonden.bij de verschillende 
vragen en fotoseries, toch niet voor alle vragen en fotoseries 
gelijk was. Dit feit geeft duidelijk de beperkingen van het onderzoek 
aan, wat gezien het exploratieve stadium van het onderzoek 
niet te vermijden was. In een vervolg onderzoek zou gezocht moeten 
worden naar een algemene niveaukarakterisering, waarvoor in 
hoofdstuk 4 al enige aanwijzigingen zijn gegeven. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat het procesgerichte denken, 
zoals wij dat formuleerden, zeker bij de leerlingen funktioneert. 
Duidelijk is daarbij dat ons beeld van het procesgerichte denken 
nog niet "af" isl omdat we in dit eerste exploratieve onderzoek 
ons "begin-beeld" van het procesgerichte denken hebben moeten 
wijzigen 9n uitbreiden op basis van de antwoorden van de leerlingen. 
Zo zullen er zeker nog situaties (b1jv. fotoseries) zijn,dié, 
hoewel ze een proces "besch~ijven", niet binnen ons beeld van 
procesgericht denken een juiste pl~=iats en waax:tler1ng hebben 
gevonden, of kunnen vinden. 

Duidelijk blijkt ook dat dit onderzoek nog voortgezet moet 
~orden, omdat er nog te weinig algemeen geldende karakteristieken 
zijn uitgekomen, waaraan het anwoord van een leerling kan worden 
getoetst en op niveau geplaatst. Deze algemene karakteristieken 
zullen moeten funktioneren, onafhankelijk van de situatie (fotoserie) 
of de vraag waarop de leerling reageert • 

.Q!:!~~E~!:.!::~!~E~~-3_: "Is er een leereffekt te konstateren?" 

In par~graaf 5.5 en 5.7 bes~raken wij ih hoeverre er een 
leereffekt te konstateren is m.b.v. ons meetinstrument. 

Uit toetsing I en IIa van de katagoriaën en fotoseries 
afzonderlijk (paragraaf 5.5, gemiddelde somscore) bleek dat 
vooral de M-leerlingen uit klas 2A2, de M-leerlingen uit 
klas 2G1/2A4 en de G-leerlingen uit klas 2E een leereffekt 
vertoonden. Het totaalbeeld liet zien, dat de M-leerlingen 
beter scoorden dan de G- en de S-leerlingen. 
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Uit toetsing IIb bleek dat de M-leerlingen van klas 2G1/2A4 
weer een afname vertoonden, terwijl de 5-leerlingen van klas 2E 
een toename vertoonden in het laatste gedeelte van de lesperiode. 
Het totaalbeeld gaf hier te zien dat de 5-leerlingen relatief 
beter scoorden, terwijl de G-leerlingen juist een afname van 
procesgericht denken lieten zien. 

lauden wij afgaan op het totaalbeeld, dan moeten wij konstateren 
dat de M-leerlingen in het voordeel zijn geweest bij het gebruik 
van de leseenheid, terwijl de 5-leerlingen op het eind meer 
voordeel hadden van het gebruik van de leseenheid. 

Kijken we naar het niveau van de gemiddelde eindscores 
(fotoseries tezamen), dan blijkt uit toetsing 1 dat de M-leerlingen 
beter scoren ..• Bij klas 2E zijn het daarbij ook vooral de S-leerlingen, 
die hoog scoren. Bij toetsing Lla zijn het de M- en S-leerlingen, 
die beter scoren, terwijl bij klas 2E het de S-lèerlingen zijn, die 
een toename vertonen. Bij toetsing IIb tteedt bij alle klassen 
en kategorieën een daling op in het procesgerichte denken, 
bijhalve bij de S-leerlingen van klas 2E. Deze laatsten vertonen 
een relatief sterke toename. 

Deze konklusles moeten wij plaatsen tegen de achtergronden 
van het feit, dat er moeilijk een duidelijk verschil tussen de 
kategorieën viel te bespeuren (paragraaf 5.6). Daarom is het 
wellicht beter dat we de klassescore als maat gebruiken. 
Hiermee komen we dan toe aan onderzoeksvraag 3. 

~~~~E~~~~~E~2-~: "Is er een verschil in procesgericht denken 
tussen,~e mavo-, atheneum- en de gymnasium
leerlingen?" 

In paragraaf 5.7 beschreven we hoe de klassen in hun "doorsnede" 
reageerden op het gebruik van de leseenheid (zie ook grafiek 3 en4). 
Opvallend is hierbij het vrij regelmatige karakter van de "toename" 
in klas 2E t.o.v. de sterke schommeling in de andere klassen. 

We zullen de klasseobssrvaties, zoals in hoofdstuk 6 weergegeven 
betrekken bij onze1 beschouwing (zie ook inlegvel 2). 

Klas 2A2. 

Opvallend is dat klas 2A2 een m1n1mum heeft in de 3e week, 
waarin de muurkranten werden gemaakt en bekeken. De 4e week 
vertoont juist een maximum. In deze week werden het kookproces 
van water uitgebreid besproken en werd een begin gemaakt met het 
fotoaffiche "Alles wordt anders''• De afname in de 5e en 6e week 
kan ten dele verklaard worden door de ziekte van de leraar en 
het feit dat de vakantie naderde. 

Toetsing II (paragraaf 5.7, bladz. 39) laat zien dat er 
nauwelijks van een toename in deze klas kan worden gesproken. 
Zowel bij de fotoseries afzonderlijk als bij de fotoseries tezamen 
zijn de scoreverschillen klein als we die plaatsen tegen de 
achtergrond van onze niveauindeling. 

!S!.~~-~§2.L2A~. 
Bij dsze klas valt op dat in de 2e week een minimum wordt 

gescoord. Dit zal vooral door de lage score van de S- en de 
M-lee~ling bij respektievelijk fotoserie II en III worden ver
oorzaakt. Opvallendis ook hier dat in de 4e lesweek het maximum 
wordt gescoord. In deze lesweek kwam het kookproces van water 
uitgebreid aan bod. 
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Toetsing II (paragraaf 5.7) laat zien dat er in het begin 
een lichte stUging en op het eind een zeer lichte daling in 
procesgericht denken valt te konstateren. 

Klas 2E. _____ ..... __ 
Deze klas vertoond een regelmatige lichte stijging in procesgericht 

denken (zie toetsing II, paragraaf 5.7). Dit zou veroorzaakt 
kunnen worden door de vrij strakke lesindeling en de sturing, die 
er in de lessen plaats vond. 

Wat opvalt is de lichte daling in de 3e week. Dit kan verklaard 
worden door het feit dat zowel de M- als de 6-leerling in deze 
week laag scoorden bij fotoserie II. Oe leerlingen hadden die 
ochtend het koken van water besproken en een begin gemaakt 
met het fotoaffiche "Alles wordt anders". Dit is in tegenstelling 
met de andere 2 klassen, waar juist in de week, waarin het kookproces 
ter sprake kwam, relatief hoger werd gescoord door de lëerlingen. 

Niveauvar:SchiiiL tussenr:de klassen. 
--------------------------------

Wat het niveauverschil tussen de klassen betreft, bespraken 
we in paragraaf 5.8 dat deze moeilijk te konstateren valt. 

Nabeschouwing. 

In deze nabeschouwing willen we vooral de beperkingen, waaraan 
de resultaten van het onderzoek onderhevig zijn, nog eens 
bespre~sn, om daarmee aan te geven waar een vervolg-onderzoek 
zich op zal moeten richten. 

De situatie (interview met behulp van fotoseries), waarin wij 
de leerlingen op het procesgerichte denken dachten te testen, 
is bij ons op een vrij intuitieve manier tot stand gekomen. 
Dit betekent dat het onderzoek gezien moet worden als een 
exploratief onderzoek om een beeld te krijgen van het procesgerichte 
denken van leerlingen. Oe waarde van het onder~oek ligt vooral 
hierin,dat het "procesgerichte denken" van leerlingen meer vorm 
heeft gekregen voor ons; en dat hier een poging ligt beschreven, 
waarin wordt getracht een instrument te ontwikkelen,dat gebaseerd 
is op door ons veronderstelde niveaus van procesgericht denken. 
Deze niveaus vinden hun basis in het bestaan van kenmerken van 
procesgericht denken. Hieraan ligt een taalkundig aspekt ten 
grondslag: Welke betekenis hebben bepaalde uitdrukkingen in de 
taal van leerlingen? 

Zo zullen de door ons onderscheiden kenmerken in hun rangschikking 
naar procesmatighe~d en abstraktheid in andere situaties, dan 
de door ons gebruikte, getoetst moeten worden. Wellicht is een 
nadere specifikatie en een uitbreiding van de kenmerken 
noodzakelijk. Ook de onderlinge. ·relatie tussen de kenmerken, 
zoals die reeds in de '.beschouwing van bijlage 1 werd. aangegeven, 
zal nader bestudeerd moeten worden. 

De vragen die we hier nog stellen en de opmerkingen, die 
we maken mo:ten naar ons idee nog beter bestudeerd worden 
vanuit d: taalkunde en de kennis van de verbale uitdrukkings
vaardiQhelid ·1:/a,r;l leerlingen. 

Verder zal de niveau-indeling nader moeten worden onderzocht, 
aangezien dit voor een belangrijk deel de gevoeligheid van het 
onderzoeksinstrument bepaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het 
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onderscheidende vermogen te grof, of te fijn is. Dit betekent. 
dat het instrument uitgeprobeerd moet worden op meer e~treem 
gesitueerde personen (zoals een leraar en een brugklasser enz.) 
en ook in andere t~st-situaties (zoals schriftelijke testen, 
het reageren op een procesgericht experi~ent enz.). In deze 
test-situaties zullen de begin- en randvoorwaarden duidelijker 
vastgelegd moeten worden dan in dit onderzoek het geval is geweest. 
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Bijlage 1 Beschouwing uit de AVOL bij de leseenheid "Veranderingen". 

--------------------
~ 2. VERANDERINGEN (een beschouwing} Ton Brink 

Veranderingen spelen in de natuurkunde een belangrijke rol. Het bewust 
worden van veranderingen begint bij het opmerken van verschillen. 
Verschillen treden niet plotseling op, maar ontstaan in de tijd. Er is 
een proces gaande. 
Hoe wordt een leerling zich van het p~ocesmatige in de veranderingen . 
bewust? Met deze vraag wilJen we in,deze beschouwing bezig zijn. 

~ewustworden betekent niet altijd dat het inzicht plotseling optreedt 
(lichtje opgaan!). Vaak zijn er een aantal stadia te onderscheiden, die 
een leerling doormaakt voordat hij tot bewustwording van het eigenlijke 
procesbeirip komt. We zullen deze stadia proberen aan te geven aan de 
hand van een drietal voorbeelden: 

a. De leerling gaat een gietvorm beroeten. 
(knutselkaart 15, 'Tin gieten'). 

b. De leerling gaat tin smelten. 
(knutselkaart 15, 'Tin gieten') 

c. De leerling gaat gips maken en laat het harden. 
(knutselkaart 26, 'Gips gieten'). 

Processen 

~!5-~.l~!ê!:\_!J~~~· 

'Verschillen' ------------

~ 
'ordenen' 

~~lê~~!:l9~~!!:!s-
relatie' -------

De leerling doet allerlei indrukken op als hij aan het knut
selen is. Deze indrukken hebben zowel betrekking op de han
delingen (oorzaak), die de veranderingen belnvloeden, als op 
de veranderingen zelf (gevolg)~ 
We willen eerst de gevolgen (processen) wat nader onder de 
loep nemen. Uit de totaal indruk vallen de leerling aller
lei dingen op, bijv. in de kleur, de vorm, de hardheid. 
Hij gaat verschillen opmerken. De kleur blijkt anders te zijn, 
de vorm verschilt van een moment geleden enz. 
Hij blijft kijken en merkt dan op: 
- Elke keer als ik kijk, merk ik op dat de gietvorm weer zwar

ter !!• terwijl ook de zwarte vlek groter ~· 
- Elke keer, als ik een tijdje niet heb gekeken en ik kijk 

weer, dan 1! de brok tin weer kleiner en de plas vloeibaar 
tin groter. 

- Elke keer als ik in het gips roer, merk ik dat het gips 
weer wat harder is. Ook de temperatuur blijkt hoger te zijn. 

De leerling heeft gemerkt dat de verschillen niet willekeurig 
zijn. Hij kan een ordening aanbrengen. 
Duidelijk was voor de leerling dat de tijd een faktor is bij 
het telkens - kijken - naar. Hij zal dit vrij onbewust hante
ren. Dit kan ertoe leiden dat de leerling spontaan het volgen
de zal opmerken ~onder zich het voorafgaande helder bewust te 
zijn): 
- De gietvorm wordt zwarter en de vlek wordt groter 
- Het brok tin-wordt kleiner en de plas vloeibaar tin wordt 

groter. 
- Het gips wordt harder en de temperatuur van het gips wordt 

hoger. -

Oe leerling is nu aangeland in een fase waarin hij zich bewust 
wordt van het procesmatige in het veranderingsgebeuren. Hij 
drukt dit uit door: zwarter worden, groter worden enz. 
We zeggen dat de leerling zich bewust is geworden van de ver
anderingsrelatie. 
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De veranderingarelatie is in dit stadium nog zuiver kwali
tatief. In een volgend stadium zal de leerling de verande
ringarelatie meer gedifferentieerd;gaan bekijken. De vraag: 
'Wat is de aard van het verloop?', wordt dan het uitgangs
punt. Het betekent, dat het verloop meer gekwantificeerd 
worden: 
bijv. - Bij het hard worden van gips neemt de temperatuur 

eerst langzaam toe en daarna sneller. 
- De afmetingen van het kristel nemen evenredig met 

de tijd toe. 

N.B. In het voorafgaande nam de leerling direkt het verande
ringagebeuren waar. Anders wordt dit wanneer de leerling 
indirekt waarneemt bijv.: via foto's, grafieken enz. 
De tijd is daar voor de leerling niet een direkt beleef
de faktor. 
Stel de leerling krijgt een on~eordende serie foto's voor
gelegd, die tezamen een verandering uitbeelden. Hij wordt 
gevraagd de foto's zodanig te ordenen, dat duidelijk wordt 
welke verandering er uitgebeeld wordt. Dit betekent dat de 
leerling zelf de ordening moet ontdekken of eventueel zelf 
aanbrengen en zich daarbij ook een tijdsverloop moet ~
stellen. Heeft hij dat gedaan dan zal hij het procesmatige 
(veranderingsrelatie) als zodanig kunnen aangeven. 
Het bewust worden van de veranderingarelatie zal steeds 
moeilijker worden naarmate er minder foto's zijn en de 
tijdsverschillen tussen de momentopnames groter zijn, waar-
door de verschillen steeds groter worden. ' 
Als de leerling slechts 2 foto's krijgt voorgelegd, zal 
het helemaal de vraag zijn of hij een ordening en een tijds
verloop weet aan te brengen. Het kan zijn dat hij niet ver
der gaat dan het konstateren van verschillen 

Een ordening valt er voor hem niet te 
konstateren. 
Het kan ook zijn dat hij zich in zijn gedachten nog een aan
tal tussenliggende momentopnames voorstelt. Dit voorstellen 
kan gebaseerd zijn op vroegere ervaringen of associatie met 
een bekend veranderingsproces), of op zijn fantasie. Op 
grond van dit voorstellen zal hij menen een ordeningarelatie 
te kunnen aangeven tussen de geconstateerde kenmerkverschil
len. 

Oe leerling merkt dat er vaak verschillende dingen tegelijk ver
anderen. 
- De vlek op de gietvorm wordt zowel zwarter als groter. 
- Het brok tin wordt kleiner en tegelijkertijd de plas groter. 

Bovendien is het vloeibare tin veel glilll11end8r geworden. 
- Bij het gips wordt de pasta harder terwijl ook de tempera-

tuur toeneemt. ' 
De leerling wordt zich bewust dat verschillende veranderingare
laties tegelijkertijd optreden. Dit verschijnsel nu, zeggen we 
dan als leraar, duiden we aan met één woord: 
- Het bereeten yqn een ~ietvorm 

~e~9~~~e~&~!p'- Het harden van gips 

l 
- Hef smelten van tin 

Door het voorafgaande heeft de leerling inhmud gegeven aan het 
procesbegrip. D.w.z. hij zal nu kunnen opmerken dat iets 
beroet wordt als je ziet dat ••••••••••••• enz. 



I De volgende stap wordt gezet wanneer hij het procesbegrip 
~ gaat loskoppelen van de konkrats situatie. 

~~Q§~~~~~ - Ook andere vormen zijn te bereeten en het hoeft niet al-
e~99~§Q~ir!e' leen met een kaarsvlam te gebeuren. 

- Als ijs smelt, wordt de brok ook kleiner en de plas gro-
ter. 

De procesbegrippen krijgen daardoor een meer abstrakte be
tekenis steeds een toename in abstraktie en daarmee een op
lopen in moeilijksgraad voor de leerling om het te begrij
pen en te hanteren. 

Gevoelsmatige betrokkenheid. 

Het direkt bezig zijn van de leerling met bijvoorbeeld het 
beroeten, zal stimulerend werken op de genoemde aktiviteiten. 
Dit direkt bezig zijn kan een essentiêle voorwaarde zijn wan
neer we wensen dat de leerling tot een zodanige gevoelsma
tige betrokkenheid komt dat zijn enthousiasme wordt gewekt. 
De leerling, die enthousiast geworden is, door het waarnemen 
van veranderingen, zal zich meer open stellen om ook de vol
gende stappen te maken, die tot het abstrakte procesbegrip 
leiden. 
Bij het indirekt beleven is van tevoren gewekte enthousias
me van groot belang. De leerling zal hier abstrekter te 
werk moeten gaan, d.w.z. hij zal zich het procesmatige moeten 
voorstellen. 
Hier speelt herinnering, associatie en fantasie een belang
rijke rol. 

De oorzaken. 

De leerling, die zelf bezig is dingen te maken, zal ook direkt 
gekonfronteerd worden met de oorzaken. Hoe beïnvloed in het pro
ces? zal een vraag zijn, waar hij direkt mee bezig is. In eer
ste instantie betekent dit dat de leerling bezig is met ex
terne oorzaken, invloeden - van - buitenaf. 
Hier willen we wat nader ingaan op deze verklaringsaktivitei
ten van de leerling. (We gaan niet in op verklaringen, die 
vanuit het produkt zelf te geven zijn, zoals bij het deeltjes
model.) 

We gaan weer uit van een drietal series foto's waarop te zien 
is dat 
a. een gietvorm boven een kaarsvlam wordt gebracht en waarop 

tevens te zien is dat er een roetvlek ontstaat. 
b. Een hunsenbrander onder de smeltkroes wordt gebracht 
c. len voRtafdruk in hat ~ips wordt gemaakt 

Analoog aan de stadia, die we bij de processen onderscheiden, 
kunnen we ook hier een aantal stadia onderscheiden in toene
mende abstraktie. 
De leerling begint weer met de foto's in zich op te nemen. En 
hii konstateert verschillen als hij de foto's onderling verge
lijkt. 
- De afstand tussen gietvorm en kaarsvlam is anders en boven-• 

dien is er een vlek op de gietvorm te onderscheiden. 
- De afstand tussen smeltkroes en buizenbrander is anders. 
- Ue voet staat de ene keer wel in het gips en de andere keer 

niet. 
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Vergelijkt hij de serie foto's als totaal dan merkt de leer
ling op dat: 
- De afstand tussen gietvorm en kaarsvlam elke keer weer . 

kleiner is en de vlek groter. 
- De afstar~ tussen de smeltkroes en de buizenbrander elke 

keer weer kleiner is. 
- De voet elke keer steeds dichter bij het gips !~· 

Stelt de leerling zich een tijdsverloop voor bij de ontdekte 
ordening (op grond van herinnering, fantasie of associatie), 
dan zal hij datgene wat hij ziet gaan aanduiden met een 
konkrete handeling: 
- De gietvorm wordt boven de kaarsvlam gebracht 
-De buizenbra~wordt onder de smeltkroes gezet •• 
- De voet ~ in het gips geplaatst. 

Bij het dirakte beleven, zal de konkrete handeling door de 
leerling direkt genoemd worden. Het ordenen van verschillen 
zal niet hoeven te gebeuren. De handeling wordt direkt waar 
genomen. 
De konkrete handeling kan door de leerling vervangen worden 
door een abstrakte handeling: 
- 'de kaarsvlam' vervangen door 'de onvolledige verbrande was

deeltjes van de kaars' ' 
- 'de bunsenbrander• vervangen door: 'de warmte van de gas~ 

vlam 
- 'de voet' vervangen door 'de drukkracht van de voet' 
Dit zal vooral kunnen gebeuren als de handeling direkt be
trokken wordt op de oorzaken, die er het gevolg van zijn: 
(Doordat .•.•.• , gebeurt er het volgende •••.• ) 

De oorzaak gevolg relaties. 

In het voorafgaande hebben we de ontwikkelingsmogelijkheden 
tot het procesbegrip en het oorzaak begrip gevÖlgd. 
Doordat we bij beiden een aantal niveauw van abstraktie heb
ben onderscheiden, betekent dit dat er een aantal mogelijke 
oorzaak-gevolg relaties door de leerling zijn aan te geven. 
Wij zelf hebben er S-tal onderscheiden, die in figuur 1 zijn 
aangegeven met dubbel gapijlde lijnen (zie onder 'schematisch') 
Enkele voorbeelden van leerlinguitspraken, die op ~~n van 
de 9 relaties betrekking hebben, geven we hieronder: 
Relatie 4: 
- Doordat de gietvorm boven de kaarsvlam wordt gebracht, krijgt 

deze een zwarte vlek die steeds groter wordt. 
- Doordat de bunsenbrander onder de smeltkro~s wordt gezet, 

wordt de brok' ·tin kleiner en ontstaat er een plas vloeibaar 
tin. 

- Doordat de voet in het gips wordt gezet verandert het gips 
van vorm. 

Relatie 7: 
- Doordat 'onvolledig verbrande wasdeeltjes' op de vorm vast

kleven wordt deze beroet. 
- Doordat warmte toegevoegd wordt aan de smeltkroes, smelt het 

tin. 
- Doordat de voet met kracht in het gips wordt gedrukt, ont

staat er een afdruk. 
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Relatie 9: 
- onvolledig verbrande deeltjes van een kaarsvlam zorgen voor 

Yoetvorming. 
- warmte doet vaste stoffen smelten 
- Doordat een vorm met voldoende kracht in een materiaal wordt 

gezet, ontstaat er Len afdruk • 

(Oe relatie 1, 2 en 3 gaan uit van een gegeven situatie, die 
als oorzaak is aan te wijzen. Niet in termen van 'iets doen•:) 

Het voorsEellen. 

Is de leerling zich bewust geworden van de oorzaak-gevolg re
latie, dan zal hij ook voorspellingen kunnen doen (als •••• , 
dan .••• ). Uit wat hij weet, zal hij zich soortgelijke of an
dere situaties kunnen gaan voorstellen, waarvan hij de gevol
gen denkt te kunnen voorspellen. Dit voorspellen kan op elk 
niveau worden gedaan. 
Bijv.: als er 2 kaarsen onder een g·ietvorm worden geplaatst, 

dan •••• 
Dit is voor de leerling een begin van hypothesevorm~ng 
Het voorspellen, het uitspreken van verwachtingen, is voor de 
hypothesevorming een belangrijke bezigheid. 

Schematisch 
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Bijlage 2 "Spiekbrief" voor d~ leerlingen bij het fotoaffiche 
"Alles wordt anders". 
--------------------~-------------

-1-

"ALLES WORDT ANDERS" 

Alles om ons heen verandert voortdurend: kinderen worden groot, rivieren 
worden vuil, van brons wordt een beeld gemaakt, het beeld op het TV-toes
tel blijft nooit lang hetzelfde. 

We hebben van een aantal veranderingen foto's gemaakt en deze op het 
affiche "Alles wordt anders" laten afdrukken. Je ziet dat er soms twee of 
drie foto's zijn die bij elkaar horen. Soms is er ook maar één enkele foto. 

WAT KUN JE MET DIE .FOTO'S DOEN? 

Neem een (multo)blaadje en teken er drie vakken op, zo groot dat er de 
foto's van een serie in passen. Knip dan zo'n fotoserie van één, twee of 
drie foto's uit en plak ze in de hokjes: in de volgorde waarvan jij vindt 
dat ze de verandering goed weergeven. Soms.zijn er meerdere "oplossingen••. 
Kies dan die,die jij het bes~e vindt. ~ 
Je hebt niet altijd drie foto's tot je beschikking. Dat betekent dat er 
soms hokjes openblijven. Deze hokjes kun je dan zelf intekenen. Dat hoeft 
niet zo netjes, hoor. Als er maar duidelijk uit blijkt wat je vindt dat 
er op die foto had moeten staan, zodat duidelijk wordt welke verandering 
er heeft plaatsgehad. 

Geef tenslotte een beschrijvdng_van die verandering(en) die de drie foto's 
uitbeelden. 
Je zult hierover goed moeten nadenken en dan argumenten moeten opschrijven 
waarom juist deze volgorde zó moet. Op de achterkant van dit papier staan 
een aantal vragen die je bij dat beschrijven kunnen helpen. 
De opdracht is dus niet: vragen beantwoorden, 

maar: de verandering beschrijven op jouw manier. 

LG 2.05.00.01 
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-2-

~ Onderstaande vragen kunnen je helpen bij het beschrijven van 
de veranderingen die door de foto's worden uitgebeeld. Je 
kunt dit blaadje dus zien als een soort "spiekbrief" waar je 
mee verdergeholpen wordt. 

*De volgorde van de vragen is niet ontzettend belangrijk. 
Als je met een vraag geen raad weet, sla hem dan over. Later, 
nadat je met andere vragen bezig bent geweest, kun je waar
schijnlijk wel weer wat met deze vraag. 

Daar gaan we: 

*· Wat is er hetzelfde op de serie foto's of tekeningen? 

~ Wat is er anders op de serie foto's of tekeningen? 

~ Let eens·op de verschillen. 

a. Kun je de vers eh i llen beschrijven met het, woord "worden"? 

b. Hoe weet je dat~ Uit de foto's, heb je 't eerder zelf 
meegemaakt, denk je dat dat zo is, of heb je gefantaseerd? 

~ Komen de verschillen langzaam of snel tot stand? 

Hoe weet je dat? (uit foto's, meegemaakt, denk ik, fantasie) 

~ Verandert alles tegelijkertijd of na elkaar of nog artders? 

Hoe weet je dat? (uit foto's, meegemaakt, denk ik, fantasie) 

~ Kun je ook zeggen waardoor die veranderingen worden veroorzaakt? 

Waaruit konkludeer je dat? (foto's, meegemaakt, denk, fantasie) 

*· Soms is er één woord waan·,îee je alle veranderingen die optreden 

kunt samenvatten. Hoe luidt dat woord? (b.v. smelten) 

~ De veranderingen zijn vaak te beïnvloeden. Je kunt ze b.v. snel

ler of langzamer laten verlopen, je kunt iets gladder krijgen 

of roder. Op welke manieren kun je hier allemaal ingrijpen 

en wat gebeurt er dan? 

LG 2.05.00.02 
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Tabel1 
. . . ' . 

Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 
in de antwoorden bij vraag b van fotoserie I. 
* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
( G : goede leerling; M : middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

* De index bU de leerli~g geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

~ Mb 3 r+-kkr~1-~-+~+-~~~~.-+~~-+~-------~Ç-:4----~~~------

\(t t1 b 

~3 



Tabel 2 
\ ·· .. :. :-&a~, ·:.:.f~~;~r;··-~~-~~f:~r._, ": ·~ ~· . 

Kombinaties van kenmerken van procesgeri'cht' ·penl<en, die voorkwamen 
in de antwoorden bij vraag c van fotoserie,!. · · 
* In de kolommen bnder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
( G : goede leerling; M : middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procosgericht 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht denken Klas ---
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Tabel 3 
.... ',:,' •! ;}~: ~li-j:· .. ···_ .· :';':;,:;;:~(':~~·;{:-~~-;:. :~)' ·. ', .•: ;·'} ' .. : '< .. _ .... l ... ws .. w 

Kombinaties van kenmerken v_an proce§gericfl:t:.denken,, die vo.orkwamen 
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in de antwoorden bij vraag f van fotoserie I. ·' · :··:·;.. · 
* In de kolommen onder "klas"· staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
( G : goede leerling; M : middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

*De index bU de leerling geeft de lesweek aan,'waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 
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~~rvolg tabel 3: vraag f van fotoserie I. 

"' 

Kenmerken van procesgericht de~~en Klas nr~. 
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Tabel 4 Kombinaties van ken~erken van procesge~icht-denke~, die voorkwamen 
in de antwoorden blj vraag h van fotoserie I. 
*In de kolommen onder "klas" staan per klas' de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
( G : goede leerling; M : middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

* De index bU de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïn~erviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 
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Tabel 5 Kombinaties van kenmerken van procesgericht~9enken, die voorkwamen 
in de antwoorden bij vraag i van fotoserie I •. 
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* In de kolommen onder "kl3s" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
( G : goede leerling; M : middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

* De index bü de leerling geeft de lesweek aan, waarin dé leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscreiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 
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T~bel 6 : Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de untwoorden bU vraag j van fotoserie I. 
* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermold, 

ln wiens antwoord de betreffende kombinatie zich vuurdeed. 
(ll : goede leerling; ~I: middelmatige leerling; S: slechte JeerlinrJ). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 
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Vervolg tabel 6 vraag J~van fotoserie I. 

Kenmerkan van procesoericht denken Klas ni- · 
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Tabel 7 Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bU vraag b van fotoserie II. 
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* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bU de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 
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"~ Ps --+-- -~- -- ~-------- --- -- ··- __ t'b) 1:1~- j-------
ó.~ ~~~ t.s ---· - _s_,_ ------ ------ ---------------
Cl~ fS - t.1 _Ij_ -- - -- ·- --
cl~ IK''!" 

~ si 
d~ "':r _ç, 

---
ó.~ 

O.V'r 

~ I~ ~2. s 
0.~ t-~~ ~Yy- t:1o 

«"' 
M~ d ---

AVV ~ H' cl 

h~ 
o.>/V' 
q ç, 

a\( hll o.•r NE" $, _A 
lkVV o.>/V' J1tt cl d - --

all "1 O.V'I h_ ___ d 

(1~ 
I(Yt' 
à 

...... 
cl I~ _5__11 

Ps kt ~· kj}_ Sb 
" 

11~ --
hA o.W 

~ IJ.~ o.I/V \<~k ~ c, cl 

!r,~ IP4 54 
Q.~ ·~ lfd ..sl. ' $1 52. 
~~ ~~4 p~ 1':1! 
c1k lbl~ k1 ~ SL 

d.VY 
--1-- . 

al< tiïtl d ~q s, 
0.~ t-~c O.~Y' ~ kJ} t:-l_l.i 

1 O..dY' ~ M.,_ 
-+-- 1-----·----- ------ --··------------· ·-·····--··--

- 1--- - -·- --- f-- -------------- t-------- ----------

-- r---
---· t-- ----------- --------

- -- ----

-- --

rt l ,, 
vessu 

1 

2 

3 

y 

5 
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Tabel 8 Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

k~ ~k 

kk 
l<~ 

\<~ 

k~ 
~M 

k~ 

k\< 

kk 

k~ 

[(~ 

\<k 

\<~ 

~ 

~k 

~k 

\('\( 

k\( 

llk 
I<\{ 

kk 

~~ 

k\{ 
~I( 

--f--

in de antwoorden bU vraag c van fotoserie II. 

* In de kolommen onder "klas'' staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bU de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

Kenmarken van procesgericht-denken Klas ----~'ll~i 
a.'.< ltii4 !"~" o_IIY' 

:s. lPS k~v oy f~ Kj; k~, 2A2 2G1/2A4 2E ve.cw 

M, ---· s'L s, 
a. I( ç_?,. ____ 5!_&' M1_ çl ~ SJ 

' k'j; 
. ~ ·-·------~- t:1' ---

Q.~ ~; s, 
-·-- -·-- -

~~~s- ~~ ·------ M3 
~~ 

~~.~ ... 
Si Hxt1r G3iq S4 2 s - --

O.W' Ml. o.V. s 
\(V i' 
~ lf5 Mb 

IK~ M s, 
,V t:'t · Ns- g~ 

(1.\( 
'krV' 

1':14 d. 

3 Q,~ ~~V' M2Mt, ~4. M~.t lH 
a.~ lt~r kvl ~' M3 
~~ 

k~ ... (A,I/Y ~~t Ss-s s 
(1~ l(vt 

'ç ps k~t 'hs:_ 
o,l( o.:; i s2 

I<~ "'t ~3 sl. 
~ "'X' o.r t-:14 ~4 4 

kv.r kw o.r s2. ' col 

Kr !KJ: Ss ~. 
o.k kt KlJ Htr ~ M4 

uvr ~~. ... kjj f':ts: 5 > " o.\{ ~t \(vr d~V kjll M'i cl •o~ 
I( V( 

p~ ' St 0.~ d 

a.W. war ct'6_~ f!l I s, 
" --

-

-- -------

-- - -----------

r--- f-- - - ~· -------
- -- -- --- -- ·--- - - ----------

1-- ---t---- --- - ---------
"'" -- --

--- ---t-- --- f--- --- --

' 
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Tabel 9: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag f van fotoserie II. 

h kl4 
---

~~ 

k!. K~ 

Kk 

'c.s \(I( 

~\( 

~~ 

Ie. I< 

l~ 

~ 

~ 

k.s 
~~ 

KK 

K\1: 

I<W 

ks 

P-- ~~ 
~k 

ks ~ 

b k\< 

lc.s 
I{ \i 

ks 
k~ 

h ~\i 
\c~ 

* In de kolcimmen onder "k~as'' staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; 5: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht denken Klas 
tik ~~~ ,~~.~ .. s ".~ .. I ts "1 ..1 pd "lj kl.J' 2A2 2G1/2A4 2E 

-- . .. .. ·- -- --
lSu~·S,;~ {\~ 

!---- ----·---------···---- 1-----~-
Q.~ .8L t1 . t-:1, ___ tb_-- 1--- !-- -·- ·--

___ _!_l]J _______ 

Q~ 52 ·- ··----·- ---

~~q 
I(W 

St. s 
!-· !-----· --- - ----- - -----

Q.\( ~s _My_ --~ttL r------···---- ------

Cl~ r'"cl ps i:1L ---- --- - ----- ---- ---- ---------------- ----- ·- -·--··-----
<Ü( !-;j4 ~'2. ·------- -- i-· -· -· - --- - ....... ---------
~ 

0..11'1' 

----~J s._ 
t--r-- --- ·-- ----- -------- --·--- ·---··--·-.--

dil. ~4 
o.Vr t·h c; 

·r--f-- ~--·--· -- -·-- -·---- --------- r----------
~ ... o..vr ____ N~---s s f-- 1----· 

~k ~·~ o..VV r-:\5' s s - ----

~--~4 k"" 
cl 5, 

o.\1. ~r St 
A~ \-j~ 

~VI" 
~ 1'1~ M1 

al< 1\-.j~ ! io.•"' Ln• 5,4 s cl 
0.~.,. 

Si cl 
O.V'I' 

S...!i cl 

1\ii~ 
CUI" $3 d 

~5 a.; i~ 
~ t-11 ~.s k: Sit 

t'i~ o.l kj~ î:h 
a1 ~~d 4.,. il.ll. 

s~ d. 

0.~ ~-~t ~~V 
S' Q,d ç3 

kJ' o.VIf' 
cl M, 

L\1.< kV~ 
cl 

o.V., 
i. M_S' 

"1 o.v~ 52. Çi' ~ h;c 
"' ' 

0.~ "d' CIW s, el 

~d 
[llvv QVy lij\ ~-2. r- --1-g_ rA- ~- .:a 

lt;~ 
··-t--- - !---- f-- --h{ ~ 

o.Vt Mt, Q .:.a 
C1k k'l[ o.g S...s:. 

k~ O.Y\ ~s 
,... 

t.s q 

I~ .,s l(vr O..~lt MI d --------
\.'1" psl'd~ "'t ~4 . -

a.~ kj~ Ik:[ l!>d. \';:15' 
cl.~ ~~( kd ~~ 1~4 ------
c:~.\c +~~ kf ltl ~ . M~.t -
q,\( t~~ o.; p~ M"' 
t\~ "d' ...... P<l M~.t cl ·- ------

-~" pel ~ S'-' 
i\j~ ~~ p4 i•:C _Ms-

<:. . ..LI..~ ... L.I.I 

nl~ 1 
Vtllü 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabel 10: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bU vraag h van fotoserie II. 
* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericl1t 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht denken Klas 
2A2 2G1/2A4 2E 

<;~ 

\~4 --
l~z.·h·S, ·St s~ 

S,jG~· M, S, 
~~~ 5s-· Sb 

5~ ~ M~ H:; 
(';1, 

~2. _.S-z. 
Ms 

S'2. 
o.Vv 

cl <;4 Ss-
~I 

Si SL ~ H' M, 
<;(. SJ 

1'1~ 
H4-~,.t:\,n, 5t·~2.. 

H_l 
Mb 

~3 

g4 

-·r-+-+-+-+-~~-~1-1-1-~~~-r-r-r-*---------+--------~--------~~ 

~---~·-+-+-+-+--r-~-~--r-+-+-+-+-+-+~~------~--------~r-------~1 

rt ,_1 
Vemi 

1 

2 

3 

~ 
! 
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Tabel 11 Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 
in de antwoorden bU vraag~_ van fotoserie II. 
* In de kolommen onder ''klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bU de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geinterviewd. 

* In de laatste kolom zUn de onderscheiden niveaus van procesgericnt 
denken aangegeven. 

KenmerkAn van procesgeii~ht-derikin Klas 
ks ~s kk Cllt ~~~ ~.,. tlt ps 1ts4 lt•; o.~v p& kJ} k!!"' 2A2 2G1/2A4 2E 

---

GIJU! "'- \.. .a. i"' ""' vL . ltM,..s,.s) t:l t ·,Sr ·S3 M1, .s., 
-4'-

- 0.~ - _5l__ --- ... ·- -- -~----------- 55 
---- ------- ----- ----------'0--

~ - - t1'-_;?__!_ - - --~ -- -·-- ls;-- ----- -~ 
-----

o..S .s, 
----·- .. ·-

ihjq 
-----· î.1~; Ns- ------

Q.!. al( \-ij A 5.z. --- - -
Ie~ \c~ -- -------K1 Ml4 - _S\ _____ 

(l~ k:r M,.. g, -
~ l\-ij4 k:r Gr; 

ks~ "'X 
lfe.il! g_,-ct --

0.~ ~~\~-t1~:<6L ~~ 5'2.. 
q6 o.; MLI M'l. N4 

~~A o.t M! 
h ~~d ~; _ç2. 
ks ~~ ~--~~ 0.~ ~'1 
ks 1'7 Q.~Y t-1, --

~s \(~~ O.V'i 
Ç~.r t\ 

l.o. t~& k":" o.r fi3 
k~ a.W. o.W' 

cl Ik~~ 52 
\(.5 ~d 

o,VY kJ i )1, ~ -~ --sj Cl\< pq 
b o.> pq kJ} f';1L 
k!. o.k h;a pq s2. 
~ o.\.i r<i~ pd ~s-

ks .,.\( \--~ lkd ~q ' 
s, 

"; ~c\ M~ H2.. 
k~ 0.1 ,~ Hl. 
\(~ t~l k~e "'d' ft\ St 

Q.~ k'J ~v: f~ g3 

,__ ~~~d.4t_ -'--·--------

-- -- - -~------ -----·---·- M-·--·---- 0 

- ··----·-- ---
- - ·--

--

rtl ~, 
Vellil 

1 

2 

3 

4 

S" 

I 
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Tabel12 : Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkw:unon 

in de antwoorden bU vraag j van fotoserie II. 
* In de kolommen onder ''klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

'j ~ ~ ""' I ~ "' j-o~~ ..,'\.( c; I s 5"" 
~+-+-+-+-+--+~~~.-~--~+-+-+-+-+-+-+-~--------~~--------~~----~ 

1------<f--t-+-+-+--+--t-+k--"lj}'-1- 1-- -- ----r------ t------- - fu_ 1 
C\S k:1~ 'J; __ _ _ _j1J. ____ __ _ _____________________________ _ 
Q.S .d ~ - --

ih;l ~q Ik~ 
k> Cl.} ht p~ l!tr. 

k.s -\--~4 .~ k}J kd~ 
S, 
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Vervolg tabel 12 vraag J van fotoserie II. 
--- -- --- ·-·- --~~-

proê:_e_sgericht êtè-nk8ï, 
.... -

Kenmerken van Klas r! I,, 
lw 

----
ks q,\ ~\( o..\( I4W ·r h;l pel 1~ ~~\ "..J ~\,1, 2A2 2G1/2A4 2E veau ll t.( c:( 

--·--·-·· ··- -·--

~~ tt h o.s 4~ ~~ :P't J:ty ____ 
(("~ kt 

r--
k> o..s k~ a.'d" l-;;4 :f>4 Jet' s~ ~---- 5 ..... ---- r-

I~ 
lt·\ 

~"' ks kk o.I.< 0..1 1-9~ :lef ___ t:lJL ___ 
Q.VII' f..jd k~ g.., 

-- -- -------· .... - .... - --- r--------
Cl.5 d !>el cl -··-···· --

___ tk_ ___ 
k.s o..':l 1--jd ~ ~t 0.4~ ~w Ht 
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Tabel 13: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

1<1& ~~ 

ks 
b 

o.s 

~ 0.5 

k~ 

L<.s 

~ ctS 

f-- ·-

~-

f---1-

---

-- ----

~ ~-

in de antwoorden bij vraag b van fotoserie III. 

* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie: zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht denken Klas 
kl< 

"'"' P' "'S"' ~~ .. ln.lo kr ';i~ lt, f~ lk.lak Ik~~ 2A2 2G1/2A4 2E s 
- - --- --

k~ -
_S' L ___________ 5~ 

t--~-

(À~ - 5~------ [g_~ ·t"k ·t\.tlt~s. S_~_t~~ 
Q.~ 

r--- r----- ---:-·- J~~'-- 54 -- --- --- -------'--
.l'S t\-4-li...:_S/ ;S MI.M~-- ~_h~;t;1~~ 
~s MdJL.Sk r------~. -

\<\{ IPS lli__ _lli ____ t-t-h 
~~ IPS _f_, ------ r--

kl< c..\( IPS s~ 
I~ _g_~(l) 

ps 
-

S_, 
\{~ l~s ~ ~~;~.3 ·--:--

S« 
kk lk!V' s th_ 

lt>S I~ s, 
IPP 

CA~ t.î_lf s 
\,(~ I~ 

kVY' ~~ ~ s s 
SZ ~I( 

L<llot ~ s 

kk ~ 
I kV~ .cl t'1b 

IPS 
\(; t1_'J 

~~ 0.~ 
\<llr k;[ s:-~ PS s. 

t.fk Q.~ "'d dv- 5"~ 
q~ ii>S k'!l CO.~V' t12-c:A 

~-~ ~d S.i 
kk ~-~ kj} Ss--

... 

.. 

--· -- -- - t- ---------- r--- ----------

·--- ---- r-1--· - -- --· -- -------···- --- -------- --- ·--- -- ---- .. ·- ---
-·--· -- ---------

\-- --- - --- ---- ---------

-~--------

-~ 

r'll-
VUil 

1 

2. 

3 

4 

s-
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Tabel 14: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag c van fotoserie III. 

ks 46 
--

GIS 

-~s 

1---

k~ 

ks 

~ 
ks 

~5 

h Fs 
ks 

ks 
les 
ks 

r---

--· 
~ --
k~ 

-- ·-· 

r--· 

* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht derikën Klas 
k\t G.~ lP& kr c.r kJ kr Qd iM;.t pd "i! "d ... •f' -~· •'"} ~~. 2A2 2G1/2A4 2[ 

\I.VV 
ç s, M, SL, 

kk '(w lç,j~'1··M~. ___ ~3 ~lj"~'2. ç s ____ i_ 
kk ps kw 

~,. M1·l1,.t;t,<;, ---~~$3. c;. 

·~ 
lk:Y' -· .M'l, s. .. 

h I( IN' IK~~ s~ s 
\(IIY' IM ~2. --------s --,.1 g, ç1.. -----

kk \(~ l':1~.~ :Ht 
kk CAic klv ---M~--

~~ 11?5 ~-:t M_lj ---
~~~ Sb 

a I\?S 
~<~r . 

" I"; s1 
ltk "-t lk~Y' 

d S4 
kk IPS K'ir k~V' h11) Gs-s 

Ie.. V\" i'<~ çl. .s 
~~ a.k ktJV' k~v 1':14 s --
l<k ((Y: Kcl M4 

lfS kJ' ~i s." -
'~"' . s 

III.VV' 
~ ~1 SL ' l 

ltl lbf' 
<;. ':\ \-1{. 

"';'"' ~~I ~~~ lh;~ M~ 
IL>s "': h,-4 kj} t1' 

~<r p~ (:; 

kU P5 I 
I<; ipd s~ 

... ~ ... (l.vv 
I p4 t'h Cs-5 c;( 

\(lt Ie.""' pd 
... 

M:t J, ..., 

~k 
kv"' 

~~ th -
0!1 4 

kk I O.VV' 0.V1 

Ms-
-----

c: d pd 

kk h 1\VV' 
h;~ pd s2. l q 

kk a.I.\ IPs 11\!r Ir (lY.-
j_d l<:it s ~ 

kk "'" pd ~~~.. sç IPS d 

kk ~w ktll' pd Ie~ M~ 5 " ~k 
'(t~ 

~~ 4', cl -'-" 

~k ~~ 
\\111' 

ft;J p~ tj) ~. 4 
kk ~ 

\t'lr kvf .~., 

~l} •·'- YliJ ~ A Ll 'i 

----------

-1-----.---

-------

nf-~ 
Vtau 

1 

1 

3 

4 

f) 

I 
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Tabel 15: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag f van fotoserie III. 
* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie: zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

t-t----t-"1 ~\("""t-+-t-++-+---+-+-+-+-t--+-+--+-l--11- ---- ______ s-:;_'-fl----s..2._ -------=~:::....~.· ~~. 
~-----~-- ~~- ---+-+--+-++-+--+--+++-+---r--- s-~-- __ ------~---- __ ______ _________ _ __ _ 
J--1--~~..J:.Ds~-+ --~---+--+--+--+--+-~-----l-----4--- ---c-· ··-- __ ··-··-----·-···- 1--------- -------· _ _ _ -?I_ 1 

~~ M t-t-t-P+-'-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+---1--- ----------1~----- ____ :3_ ___ _ 

t:----t-t-\4\{+0.~~ ..Lp;+--+-+-+-+-+-+-+--t--1---l--l--+~-~sc.c.., ----ll--------- -------=--
k!> \{\( s 
r--r-r-~~~-4-+-+-+-+-+~~~~~~-----~r------~-------~ 
lU ~\{ co41 ps 

ks 2 

Ss 

-------~· 

IA.\{ k~ lkïl --------- f---- Jj2. --
lP! ~ S 1-t-t-+--~~+-+-+-+·-- -+-+--+---+--=!4----1----+-+---11-------- !-----------------· 1-·--···------d. 

- ~~ ló( D.~. PS ~.IJ M '-1 --- ~-------
kl< •l'S k~r ---r-r--+--+--+~·J--t -+-+-1~..!1.~~-~--lt-------ll----'f';'\~. ~'------4-------------'' 

1o 1 ~~ kj k;~ kÜ' 
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Vervolg tabel 15 vraag f van fotoserie III. 

-··· - -
Kenmerken van procesgericht denken Klas "'#' h qr, kk 14k IPS lll.t "'~" [1(-i.\ Ik/ \(~ .. IQ.~" h;4 

"" 
kj} "''~ ")d~ "d~ 2A2 2G1/2A4 2E Vf.CIII s & cl ,, 

Iu~ k~ 411. IP5 ~~ I i)~ pq M~ 
~s ps k;t 'PI\ ~~ Ms-

~r 
---···-

ct p~ .Si _____ s-
as p~ r.c~ _ _?_L --

.ps "i~ ,~ k~~ tt! 
11-.. p~ Qli _____ML_ (\ 

ks \(!( r.s kj ~~ k~ d p~ M4 
h kk ps \-\iel ~d kJJ' r.1Lt 

S'l.o~~t 
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Tabel 16: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag h van fotoserie III. 

h Cl~ 

a.s 

a,<, 

0.& 

a.s 

lk6 

ks 

0.& 

ks a.s 

ks 

1--

* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie: zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S : slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

Kenmerken van procesgericht denken Klas 
I kt ..... [~S k.'d"' .... .,. 

pc( \<~\, 111 r~ ·~"' 2G1/2A4 kk ~ IPS .. <I h;J 2A2 2[ 

~~ ........ .Q ""\ w "'.QN 'VV' ~ ~. ~' 
k~ t13- ----------

0.~ ----M,------- ------~ ___ th_ ____ 
---

f4X ~----~ 
4}d~ a.~ 2.. ----

p~ Mb 
o.ll, IP4 s, 

'II,VV' ~5"- ~, ~s :Çt · f':\b ·S -~; Ms-·Sij·~ q 

'-d M 
k~ k:d 2>l M4 

0.~ t\r M(, 
~~ 0.~ tc.r 34 ·--

".~., Hs IS, ei M4 S<. 
~~ 

.d_vt g4 cl. -----
~~.r tî4 k\\ --

e>.l.< k~ lt~r ~3 
I(V'I' o..w 

~I e\ ~ 

kJ k~ MLI 
\t'( ii>.S k1 ~r ~4 

~~ 1(1 ~~· M3 

k1 hï' "'lJ s~ 
k~ ~~ 

k'IV' 
d ~~~ (l~ l1'1 

lk\f 
l,l.W 

cl Q,1 kj~~~ Qj\, 
d M'l. 

k'( Q.~ IPs ~· ~\ "'"' S& ,.. 
" 

Q,1 1-'jl\ ~~ M" 
1\V'I 

lP~ th· ol - --
Ct~ ~,. pel s, 

K~ kdv 0.'1 '"q Nl.. 
k'( k: Q,~ 
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Tabel 17: Kombinaties van kenmerken van procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag i van fotoserie II I. 
,* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 

in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* De index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. * In de laatste kolom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

- --1-·· 

~~-r~~~~-+~~+-~~-+~~+-~~---~~,--~--~--~----~s~J~, 
l."k.!>-ta.-=-s r-t-Q.-1" -t-·-t-t-+-+-+-l-+-+-+-1---+-~+--- .tt~----+--~ t\· n~ __ _lb____ 1 
t-H-i--+-+-+--t-+-+-+-~H--1--+-+---i- -+-- -- .. ____ S_t 
1-:-t-~.....:"'-t--t-=-a.~+-+++-+-+-+-+-~-l-1-W---··+-- r-· __ _tj,___ ---=-~~--=·- _[5_;-=----~ 
~"~~ Sr 

~rt-t-t-t-~-t-r~t-~~~+-~~----~~------~--------
Jnq,s,r...~-~ s, o.-t\..u.J..~ s,,~,...J--....w.... 
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Tabel18: Kombinaties van kenmerken ~an procesgericht denken, die voorkwamen 

in de antwoorden bij vraag j van fotoserie III. 

* In de kolommen onder "klas" staan per klas de leerlingen vermeld, 
in wiens antwoord de betreffende kombinatie zich voordeed. 
(G: goede leerling; M: middelmatige leerling; S: slechte leerling). 

* Oe index bij de leerling geeft de lesweek aan, waarin de leerling 
werd geïnterviewd. 

* In de laatste ~alom zijn de onderscheiden niveaus van procesgericht 
denken aangegeven. 

f---·---

~-+-+~4-+-~~~---r~~·~d~~~~~;·~-r-r,_~-------4---~----~--:M~,~~~ 
r~-T-r-r~+-r+-+-r~44-+~~~~,=+~~~--~--4--~~=~~~-4------~' 

t-~ ~} 1 1:114 
lP!> 

S.• 
3 
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Vervolg tabel 18 vraag j van fotoserie III. 

Kenmerken van procesgerieht denken Klas nl~ 1 
1.<~ 0.~ k.'K c..k Jl$ 'lt~ .. ~~~~ .. "i k"J Qt t;··\ !pel k)~ l"fl' ".ij 4't 2A2 2G1/2A4 2E Vtall 

& ~ 

k.s Ik, 11>4 lkd~ ~~ Ss-
ks ~~~ l'd kj~ "~j~ s3 

~ Ik cl ~~ ~~ 
. ----------- r---------

k.s ~~~~ g,. 
~s kjd\ '"}j 

---

b 53 
1\(t _td ")J SLt 

k~ lk9 I kc/ î_~ Ä M! 
kk ":r lk4 P4 k.i} Mb 

k.s c.~ 
ct V~ 
~c.( ~~~ p~ ~~ [';1( 

Iu kt ~~-~ p~ ~j k~ o.j\ 1113.~ M2.. 5 1:.1 el 
~ctw tg4 'p~ l.·h k~ ~Jci~ o.l..~ S3 tl ~d' cl -

~k "Jv ~~ t:d k1~ s-~ ---
a~r I~ pel ~j} 0.~~ S2 

QJ ps o.y rj4 pq Ie·~ :Ji _M, 
kJ lek o.v; Ik;~ • pi ~~~ k1f 51:, 
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Tabel 19 Overzicht van de gebruikte niveaukarakterisering 
per interview-vraag bij een fotoserie, 
* De betekenis van de afkortingen staat vermeld in 

paragraaf 2.3 en 2.4 
, 

inlegvel 1. en op 
01 :J co co 
co (]) --- -~ > > •r-1 

c fotoserie I fotoserie II fotoserie III 

1 ka +I kk +I ak kk +I ak +I tijd kk +I ak +I ps 

2 pa I kjhs I kzhs I ukjhs I kvrs I avrs (kk +I ak +I ps) + ks 
ukzhs 

b 3· kjhd I kzhd ps (kk +I ps) + (kvrs +I avrs) 

4 ukjhd + (ukzhd I avrd) (kvrd +I avrd) I (ps + kvrd + kvrd 
avrd) 

5 (kjhd I kzhd I ukjhd I ukzhd) 
+ (avrd I pd) 

pd + (kvrd +I avrd) tijd +I pd +I kjhd +I kzhd 

1 ks +I kk +I ak kk +I ak kk +I ps +I kvrs 

2 DS / kvrs I kjhs I kzhs kvrs I avrs kvrd 

c 3 kjhd I kzhd kvrd I avrd (kvrd + avrd) l~vrd +tijd) 

14 kvrd I avrd kvrd + avrd kvrd + pd 

5 
(kjhd I kzhd) + pd (kvrd +I avrd ) + (kjhd I pd) (kvfd +I pd) + (kjhd I kzhd I 

ajhd I azhd) 

1 kk +I ak +I ps kk +I ak kk +I ak +I ps +I ka +I as 

2 kvrs I kjha I kzhs I ukjhs I (tij el + kvrs) I ( avrs +I kvrs) kvrs I tijd 
ukzhs +I ps 

f 3 kjhd I kzhd I ukjhd I ukzhd kvrd I avrd kvrd I avrd 

4 
kvrd I avrd (avrd + (kjhdlkzhd))l (kvrd + (kvrd + avrd) I (kvrd + tijd +I 

avrd) I (kvrd +I avrd + ps) (kjhd I kzhd I ajhd I azhd) 

5 (kJhd I kzhd I tUd) + pd (kvrd +I avrd) + pd (kvrd + (kjhdlkzhd)) I (pd + 
(kjhd I kzhd I ajhd I athd) 

1 kk +I ak +I pa +I avrs kk +I ak kk +I ak +I as 

2 kJhd I kzhd I pd I tijd/ ukJhd tijd kvrd I avrd 
ukzhd 

h 3 kvrd I avrd kvrd I avrd (kvrd + avrd) I (avrd + tijd) I 
(kvrd I avrd + pd) 

4 kvrd + svrd (kvrd + avrd) I (avrd + kjhd) I (kjhd I kzhd I ajhd I azhd) I 
pd ( pd + (kvrdlavrd)) 

5 
(avrd + kzhd I ukjhd) I 

(pd + kjhd) I (kvrd + kjhd) 
(kvrd +I avrd) + pd pd + (kjhd I kzhd I ajhd I azhd) 

1 kk +I ak +I as +/ avra kk +I ak +I ks +I as kk +I ak +I ka +I as 
2 Kjhd I kzhd I pd tijd azhd I ad 

i 3 kvrd I avrd kvrd I avrd (ad + ajhd) I _kvrd I avrd. 

4 
kvrd + avrd (kvrd + avrd) f (avrd + kjhd) 

I pd , 
(kvrd + avrd) I (avrd + sd) 

5 
avrd + (pd I (tijd + kjhd) I (kvrd +I avrd) + pd (sd I kvrd) + pd + kjhdl ••• 

kzhd) 

1 ~s +I tijd +I pa kjhd I kzhd kk +I ak +I ks +I as 

2 ((kvrd I avrd) + tijd) I (tijd + kjhd I kzhd) I, avrd + (sd + tijd) I kjhd I azhd I 
(tijd + pd)) kZhd) (pd + azhd) I (kjhd + azhd) 

j 3 1 (kJhd 1 kzhct) + (pd I t!Jct) (kvrd +I avrd ) + ( kjhd I kzhd) 
+ (tUd I pd) 

tijd + (kjhd I ajhd) +/ azhd 

4 
pd + (kjhd I kzhd) + tijd tijd + pd + (kjhd +I kzhd tijd + pd + (kJhd I kzhd 1 

ajhd I azhd) 

5 
(tijd + pd + (kjhd I kzhd)+/ 1'111•) (kvrd +I avrd) + tijd + pd + (ad I kvrd I avrd) + (tijd + pd + I ((ajhdlazhd) + kjhd I tijd) (kjhd I kzhd) +I fw (kjhd l ••• lazhd)) 
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Tabel 20 : Oe niveauscores, somscores en eindscores, behaald op de 
fotoseries door de G-leerlinsen, 

• Os 1ncsx rschtaond~r b~ di lssrl1nQaancu1cing gaart cg lasweek 

ean1wearin oe lesrlin~ waro ~einterviswo. rsvens is aan~s~sven 

o, ~a laa~lino a~n Jö~oan (J) ~~ g~~ mnl~JD (m) WA~. 
- Iri de laatste kolom staat het aantal afwijkende scores per vraag 

vermeld bij toetsing van de interne konsistentie (paragraaf 5.2). 
- In de ~án na laatste rij is de attitude van de leerling 

weergegeven. (Leerling vindt natuurkunde: erg leuk (t); leuk (+); 
soms wel, soms niet leuk (0) of niet leuk (-) ).(Zie paragraaf 5.9). 

- In de laatste rij staat de herziene indeling vermeld 
(zie paragraaf 5.6). 

- 0 i k d e n~veauscores voorz en van een* ztm oe orr~ceer e scores. 
Klas~) 2A2 21li1/2A4 2E Aanta.l arwtJKenoe 

Leerling~~ G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G.1 G2 G3 G4 G5 
niveauscores bij 
toetsing interne 

v~ag 
J J J J J J j j m .J J j J j j konsistentie 

b 5 4 4 1 4 3 2 5 1 2 5 5 4 4 2 4 
...... c 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 5 4 1 8 
Q) ' 2 •.-I f 2 3 1 2 5 3 4 5 2 2 2 3 1 4 5 
~ 
Q) 

2' 2 2* 2 2' 5 Cl) h 1 5 1 5 5 2 4 1 1 1 0 
~ 2!1 2 .. .. 2-tr 2 .. 3't 2 0 i 4 2 4 3 1 3 1 4 1 3 u.. 

j 2 4 1 3 3 5 5 5 4 4 2 1 3 4 4 2 

Somscore I 15 22 12 12 22 21 15 22 14 14 16 15 17 18 16 

b 4 4 1 1 3 5 2 3 3 4 2 1 4 4 1 2 
...... 3 1 2 2 5 3 2 4 3 2 1 1 4 3 1 2 ...... c 
Q) f 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 3 5 1 1 •.-I 
~ 
m h 2 3 2 3 3 1 3 5 3 4 5 3 4 4 2 2 Cf) 

0 
4tr ~ i 1 3 1 3 1 5 4 3 1 3 4 4 3 3 5 0 

u.. 
j 3 4 2 3 5 3 3 2 3 5 3 4 3 5 1 3 

Somscore II 16 17 12 16 24 17 19 23 19 20 18 .14 22 24 9 

b 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 5 
...... 
...... 
...... c 4 2 1 1 5 2 1 2 2 1 5 2 4 2 4 7 
m f 1 3* 1 5 2 2 4 5 1 1 3 5 3 5 4 5 •.-I 
~ 

3"' l· m h 3 5 5 2 5 2 2 2 2 2 1 2 4 4 Cf) 

0 
3* ~ i 4 3 4 5 5 3 4 2 5 4 1 5 5 2 3 0 

u.. 
j 4 5 4 5 3 3 5 4 2 1 3 3 4 4 1 2 

Somscore III 17 20 16 21 17 19 17 18 11 12 19 13 19 24 14 -----·--··----
Eindscore 48 59 40 49 63 57 51 63 44 46 53 42 58 66 39 

·--... ~···-·---·-. ·----- . 

Attitude + + + 0 + + + 0 + - + + + 
Herziene 

indeling G G M M G M G G G G 

' 
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De niveauscores, somscores en eindscores, behaald op de 
fotoseries door de M-leerlingen. 

- Oe index rechtsonder bij de leerlingaanduiding geeft de lesweek 
aan, waarin de leerling werd geingervuewd. Tevens is aangegeven 
of de leerling een jongen (j) of een meisje (m) was. 
BU klas 2G1/2A4 is tevens aangegeven welke leerling op het 
atheneum zat (A). 

• In de laatste kolom staat het aantal afwijkende scores per vraag 
vermeld bU toetsing van de interne konsistentie (paragraaf 5.2). 

- In de ~~n na laatste rU is de attitude yan de leerling weergegeven. 
(Leerling vindt natuurkunde: erg leuk (+); leuk (+); soms wel, 
soms niet leuk (0) of niet leuk (-). (Zie paragra·af 5.9). 

- In de laatste rU staat de herziene indeling vermeld 
(zie paragraaf 5~6). 

- De niveauscores voorzien van een * zUn gekorrigeerde scores. 

2A2 2G1/2A4 
Aan\-,.\ :. 2E <>:\..,ljUI\~C. 
1\illeall.-" 

Leerling~ "'1 Pl2 Pl3 M4 M4 M5 M5 Ms ·"1 M2 M3 M4 M4 M5 M5 M6 M6 M2 M3 M4 Ms Ms Mfi loij ~ .. ..~:,, .. ~ 
i""" .. "& 

vr:.ag j j j m m j m m mA m j j mA j mA j m j j j j j j 
lco,.$11Mo~ie 

b 1 3 2 2 4 4 4 2 5 4 2 5 3 1 3 3 4 3 4 5 2 3 5 3 
..... c 3 2 1 4 3 4 1 4 3- 2 4 5 1 1 2 2 4 1 3 3 2 1 2 8 
Q) ..... 
'-! 

f 3"' 3 3 2 5 2 3 5 3 3 2 3 5 1 5 5 1 2 4 3 3 3 5 2 
Q) 

h 3it ID 2 3 3 4 4 2 2 5 2 5 5 1 5 3 3 1 4 1 3 2 3 2 4 0 
+) 

i 3!/t 2' 1 3~ ,.. * Jt :f 0 3 3 3 3 5 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 5 1 Lt.. 

j 5 4 4 4 3 1 5 2 4 3 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 2 3 7 
Somscore I 17 18 16 19 22 15 20 21 21 16 19 27 18 15 22 22 14 18 18 22 14 15 22 

b 3 1 2 3 3 4 1 2 1 5 3 1 5 4 4 2 3 1 1 4 3 4 5 8 
..... 

3 3 2 5 4 ..... c 5 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 3 3 1 3 
Q) 

f 4 2 2"' 2 5 2 2 3 4 1 ..... 
'-! 

2 5 4 4 5 2 1 3 1 5 5 4 2 6 
Q) 

h 2 5 5 4 4 4 4 4 1 3 3 IJ) 
0 

5 1 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 
+) 

i 1 5 1 3 3 4 ·3 3 4 3 5 0 
Lt.. 

3 2 2 4 3 1 5 1 3 3 1 4 4 

j 1 4 3 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 5 2 5 2 2 4 2 

Somscore II 14 20 15 22 24 22 16 20 15 17 21 22 18 19 24 17 15 20 10 27 19 18 19 

b 1 1 1 1 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 8 ..... 
H 
H c 1 4 5 4 2 4 2 2 1 1 3 5 2 2 1 1 1 1 4 2 2 3 3 5 
Q) 

f 4 2 2 3 5 4 2 3 2 1 5 4 5 4 4 4 2 4 1 5 4 5 5 8 ..... 
'-! 
Ql h 1 4 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 4 4 4 2 4 1 2 2 2 !' 3 ID 
0 

+) 
i 5 2 1 5 3"" 1 5 3 4 2 2 5 5 5 0 1 1 1 1 4 3 1 3 4 8 

Lt.. 

j 2 1 1 4 3 5 4 5 2 4 4 1 3 1 4 5 2 5 4 3 1 4 5 6 
Somscore III 14 14 11 19 19 20 16 16 12 10 20 14 16 13 16 20 13 22 14 14 17 18 21 

Eindscore !45 52 42 l6n 165 157 52 157 48 43 160 63 152 147 162 59 42 '60 142 i63 50 151 62 
Attitude =I= + + + 0 + + + + =I= * * + * + - + * * 0 0 + 

Herziene G M s M G s G G G G M G M G M M s 
indeling 
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Tabel 22 : De niveauscores, somscores en eindscores, behaald op de 
fotoseries door de 5-leerlingen. 
- De index rechtsonder bU de leerlingaanduiding geeft de lesweek 

aan, waarin de leerling werd geïnterviewd. Tevens is aangegeven 
of de leerling een jongen (j) of een meisje (m) is. 

- BU klas 2G1/2A4 is aangegeven welke leerling op atheneum (A) zat. 
- In de laatste kolom staat het aantal afwijkende scores per vraag 

vermeld bU toetsing van de interne konsistentie (paragraaf 5.2). 
- In de ~~n na laatste rU is de attitude yan de leerling weergegeven. 

(Leerling vindt natuurkunde: erg leuk (+); leuk (+); soms wel, 
soms niet leuk (0) of niet leuk (-). (Zie paragraaf 5.9). 

- In de laatste rij staat de herziene indeling vermeld 
(zie paragraaf 5.6) 

§ . * .. k d - e n~veauscores voorz~en van een Zlj_n _ge orr~geer e scores. 
Klas~ 2A2 2G1/2A4 2E Aantal afwijkende 

Leerling~ 51 52 53 56 56 51 52 53 51 51 52 53 54 ss 56 
niveauscores bij 
toetsing interne 

v~ag m m m j j m,A m,A m j j j J j j J konsistèntie 

b 2 1 4 2 2 1 2 1 4 4 4 2 4 5 5 4 
H c 1 4 1 5 2~ 1 3 4 3~ 1 1 1 1 3 5 3 
Ol 

•ooi f 1 4 2 2 5 1 2 1 2 1 3 2 3 5 4 1 f-t 
Q) 

2"' Cl) h 3 1 1 1 4 1 2 3 3 1 2 1 3 3 2 0 ..., 
2* * 2 .. 21/: l' 5 0 i 3 5 1 2 3 3 3 5 2 3 2 L... 

j 1 2 4 2 2 3 4 2~ 4 1 4 3 3 5 4 1 

Somscore I 10 19 13 14 14 12 15 13 19 12 18 12 14 26 24 

b 3 4 1 4 1 5 1 1 5 4 5 1 5 4 5 5 
H 
H c 1 4 3 5 1 3 1 5 1 5 4 1 2 3 1 3 
Ql 

f 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3~ 2 1 3 4 4 2 •ooi 
f-t 
Ol 

4 
'J 

2 2 Cl) h 2 3 3 3 3 1 1 3 4 5 1 3 0 
0 ..., 

1 2 5 3 1 3 1 1 3 4 4 1 1 5 7 0 i 1 ..... 
j 1 4 5 4 3 4 1 5 4 1 4 4 4 2 3 5 

--
Somscore II 11 21 15 24 12 15 8 18 16 21 23 12 18 16 20 

b 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 5 3 4 
H 
H 1 4 5 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 5 2 0 H c 
Q) f 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 4 1 5 3 4 4 •ooi 
f-t 
Q) h 2 5 3 4 2 1 2 5 4 5 2 1 2 4 2 4 Cl) 
0 ~-

2-J l' * ..., 
i 4 2 1 3 1 5 5 3 2 1 3 1 3 4 0 

L... 

j 1 4 4 2 2 4 2 3 1 4 4 4 1 4 5 4 

Somscore lil 10 21 21 12 13 13 13 19 10 16 14 13 13 22 19 

Eindscore 31 61 49 50 39 40 36 50 45 49 55 37 45 64 63 

Attitude + + + + - - + 0 + + + + 
Herziene 

M M s M M G M G indeling 
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Toetsing van de hypothese naar de konsistentie in de 
antwoorden op een vragenset bij een fotoserie voor elke 
leerling afzonderlijk. 
- t~. is de toetsingskolom, waarin met een + en een -

staat aangegeven indien er resp. wel en niet aan 
de verwathting werd beantwoord. 

-af. is da'kolom met het aantal afwijkende niveauscores, 
dat bij een fotoserie buiten de verwachte grenzen valt. 

Tabel 23 a: klas 2A2 label 2:;5 b: klas 2G1/2A4 

Fotoserie Fotoserie 
I li III I II I! I 

Leerling te. af, to, af. te. af. leerling te, af. te, af, to, af. 

G1 - 1 - 1 - 2 G1 - 1 + - 2 

G2 - 1 .,. 1 - 2 G2 - 1 - 3 - 2 

G3 - 1 - 1 - 4 G3 - 2 - 1 - 2 

G4 + 0 - 1 - 2 G4 - 2 - 1 - 2 

1'11 - 2 - 1 - 2 Gs - 1 + 0 + 0 

1'12 + 0 - 3 - 2 G6 - 2 - 2 - 1 

1'13 - 1 - 1 - 1 M1 + 0 - 3 + 0 

1'14 + 0 - 1 - 2 M2 + 0 - 3 - 1 

lll4 + 0 + 0 - 1 1'13 - 1 - 1 - 2 

Ms - 1 - 1 - 2 1'14 - 1 - 1 - 2 

l!ls - 3 - 1 - 2 lll4 - 3 - 2 - 2 

1'16 - 2 + 0 - 3 Ms - 2 + 0 - 2 

51 + 0 + 0 + 0 l';ls - 1 + 0 - 2 

52 - 2 + 0 - 1 1'16 - 1 + 0 - 4 

53 - 2 - 1 - 1 1';16 - 1 + 0 - 1 

56 - 1 + 0 - 1 51 - 1 - 2 - 1 

66 - 1 + 0 + 0 52 + 0 - 1 - 1 

53 - 1 - 4 - 4 

Tabel 23 c: klas 2E 

Fotoserie 

I II III 

Leerling to, af. to. af. te, af, 

G1 - 2 - 2 - 1 

G2 - 1 - 2 - 1 

G3 - 3 + 0 - 2 

G4 - 2 + 0 - 1 

Gs - 3 + 0 - 2 

1'12 - 2 - 3 - 1 

1'13 - 1 + 0 - 2 

1'14 + 0 - 1 - 1 

1'15 + 0 - 1 - 2 

1'16 + 0 - 1 - 2 

P,l6 - 2 - 2 - 1 

51 + 0 - 4 - 1 

61 - 1 - 1 - 3 

52 - 3 - 1 - 2 

53 + 0 - 2 - 2 

54 - 1 - 2 - 1 

ss + 0 - 1 - 1 
-t-

56 + 0 - 3 - 1 
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Tabel 24 De somscores bij de fotoseries, de eindscore en de gemiddelde 
somscore per leerling. 

In kolom "to." is de toetsingauitkomst weergegeven 
{+en -betekent resp. wel en niet beantwoord aan het 
toetsingskriterium) 

In de laatste kolom is met een * aangegeven welke leerling 
een toenemende somscore bij de fotoseries I t.m. 111 vertoonde 
(zie ~aragraaf 5.4). 

Tabel 24 a: klas 2A2 Tabel 24 b: klas 2G1/2A4 
- - ~- ~---- ---- -· 

somscore gem, toen, 
fotoserie eind- som- som-

somscore gem, toen. 
fotoserie eind- som.. som-

Leerlinç I II lil score score to, score Leerling _J II III score score to. score 

G1 15 16 17 48 16 + • G1 22 24 17 63 21 -
G2 22 17 20 59 20 + G2 21 17 19 57 19 + 

G3 12 12 16 40 13 + .. G3 15 19 17 51 17 + 

G4 12 16 21 49 16 - .. G4 22 23 18 63 21 + 

M1 17 14 14 45 15 + Gs 14 19 11 44 15 -
M2 18 20 14 52 17 + G6 14 20 12 46 15 -
M3 16 15 11 42 14 + 'M1 21 15 12 48 16 -

f-· M 19 22 19 60 20 + r--_4 

lli4 22 24 19 55 22 + 

~ 16 17 10 43 14 -
MJ 19 21 20 60 20 + 

M5 15 22 20 57 19 - M4 27 22 14 63 21 -
~5 20 16 16 52 17 + "4 18 18 16 52 17 + 

M6 21 20 15 57 19 + Ms 15 19 13 47 16 + 

51 10 11 10 31 10 + 1!15 22 24 16 62 21 -
52 19 21 21 ffi1 20 + .. M6 22 17 20 59 20 + 

53 13 15 21 49 16 - .. ~6 14 15 13 42 14 + 

56 14 24 12 50 17 - 51 12 15 13 40 . 13 + 

86 14 12 13 39 13 + . 52 15 8 13 36 12 -
53 13 18 19 50 17 - lt 

Tabel 24 c: klas 2E 

somscore gem, toen. 
fotoserie eind- eom- som-

Leerlinç I II lil score score to, score 

G1 16 18 19 53 18 + lt 

G2 15 14 13 42 14 + 
G3 17 22 19 58 19 + 
G4 18 24 24 66 22 - .. 
G5 16 9 14 39 13 -
M2 118 20 22 60 20 + lt 

M3 18 10 14 42 14 -
M4 22 27 14 53 21 -
M5 14 19 17 50 17 + 
M6 15 18 18 51 17 + lt 

P,16 22 19 21 62 21 + 

51 19 16 10 45 15 -
s1 12 21 16 49 16 -
52 18 23 14 55 18 -
53 12 12 13 37 12 + .. 
5" 14 18 13 45 15 + 
ss 26 16 22 54 21 -
56 24 20 19 63 21 + 
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Tabel 25 : Het totaal van de somscores per 3 weken voor elke kategorie 
en voor elke fotoserie, de gemiddelden en toetsing I met het 
scoreverschil (ti+.). 
- In kolom ti+ betekent een + en - dat er resp. wel en niet 

voldaan is aan het toetsingskriterium. 
De leerlingindex bij de kategorie~ voorzien van een • 
betekent in die week 2 leerlingen uit die kategorie. 

Tabel 25 a :klas 2A2 
--- ----- -- ··- -·-·· 

totalen van gemiddelden per fotoserie 
Kategorie somscores en toetsing + scoreverschil 
leerlingen par 3 leswaken 
(per drie aantal bij fotoserie. g"m, 
weken) 1.1. I II III tezamen I tr+ .. I,l tr+· liJ tr+ .. tezl!imen tr+ .. 

G1+2+3 3 49 45 53 14? 16 15 18 49 
- - 4 1-- + 1 ~ + 3 - 0 

G4 1 12 16 21 49 12 16 21 49. 

M1+2+3 3 51 49 39 139 1? 16 13 46 
+ 3 il'-:' + 5 11---- + 5 + 12 

M4+s+Eï 5 9? 104 90 291 20 21 18 58 

51+2+3 3 42 47 52 141 14 16 17 47 
- 0 it-:- + 2 1- - 4 - 2 

55..- 2 28 36 25 89 14 18 13 45 

Tabel 25 b : klas 2G1/2A4 
... .. 

totalen van gemiddelden par fotoserie 
KatRgoria somscoren en toetsing + scorevarschil 
leerlingen par 3 lesweken 
(par drie aantal bij fotoserie gsm. 
weken) 1.1. 1 II Ili tezamen I tt+ .. II tr+· III tr+ .. tezamen tr+ .. 

G1+2+3 3 58 60 53 171 19 . 20 18 5? 
- 2 I- + 1 11-- - 4 - 6 

G4+5+6 3 50 62 41 153 17 21 14 51 

M1+2+3 3 56 53 42 151 19 18 14 50 
+ 1 t-- + 1 1-- + 1 + 4 

M/+5"+6" 6 18 15 92 325 20 19 15 54 

51+2+3 3 40 41 45 126 13 14 15 42 
I 7 I 1-- I I 

51 0 I I I I I I I 

label 25 c klas 2E 

totalen van gemiddelden per fotoserie 
Kategoria somscores en toetstng + scoräverschil 
leerlingen per 3 lasweken 

p (per drie aantal bij fotoser:l,a '. gem, 
waken) 1.1. I lil jUl ll:ezamen I tr+ .. u tr+ .. '.fii tr+·· tezamen tr+·· 

G1+2+3 3 48 54 51 153 16 18 17 ,51 
+ 1 t- - 1 1-- + 2 + 2 

G4+5 2 34 33 38 105 1? 1? .19 53 

1'12+3 2 36 30 36 102 18 15 18 51 
- 0 1- + 5 r-- - 0 + 5 

1'14+5+6" 4 ?3 80 70 223 18 20 ,a Si 

51~2+3 4 61 ?2 53 186 15 18 13 47 
+ 6 f- - 0 1-- + 5 + 10 

54+5+6 3 64 54 54 172 21 18 1B 57 
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Tabel 26 Het tonaal van de somscores per 2 weken voor elks kateqorie 
en voor elke fotoserie, de gemiddelden, toetsing IIa (t11 ) 
en toetsing llb (t11b) met het scoreverschil. a 

In kolom t
11 

en t 
1 

betekent een + en - dat er resp. wel 
en niet aan Rat toe!s~ngskriterium is voldaan. 
Oe leerlingindellt bij de kategorie, voorzien van een Ilo 

betekent in die week 2 leerlingen uit die kategorie. 

Tabel 26 a : klas 2A2 
totalen van gemiddelden per fotoserie en 

Kategorie somaccres toetsing IIa en toetsing IIb 
leerlingen per 2 lesweken met hun scoreverschil 
(per 2 aantal bij fotoserie 
weken 1.1. I Il Ill tezamen I i1rt· ~C"·· II i::!rt tm,+ .. III tJ.:t-· 

G1+2 2 37 33 37 107 18 17 18 
- 6 - 3 - 0 

G3+4 2 24 28 37 89 12 14 18 
I I 

Gl 0 I I I I I I I 

M1+2 2 35 34 28 97 18 17 14 
+ 1 + 3 + 2 

M3+4o- 3 57 61 49 167 19 20 16 
- 0 - 1 

M~6 3 56 58 52 166 19 19 17 

51+2 2 29 32 31 92 15 16 16 
- 2 - 1 + 5 

53 1 13 15 21 49 13 15 21 
+ 1 + 3 

Sft 2 28 36 25 89 14 18 13 

Tabel 26 b : klas 2G1/2A4 
totalen van gemiddelden per fotoserie en 

Kategorie somscores toetsing Ila en toetsing IIb 
leerlingen per 2 lesweken met hun scoreverschil 
(per 2 aantal bij fotoserie 
weken) 1.1. I II III tezamen I t][q+· .tl'o+ .. n tL+ tr.+-- III tJr..+· 

G1+2 2 43 41 36 120 22 21 18 
- 3 - 0 - 0 

G3+4 2 37 42 36 115 19 ' 21. 18 
- 5 - 1 

G5+6 2 28 39 33 100 14 20 16 

1'11+~ 2 37 32 22 91 19 16 11 
+ 2 + 4 + 6 

. M3+4'" 3 64 61 50 175 21 20 17 
- 3 - 1 

M5'+6• 4 73 75 62 210 18 19 16 

51+2 2 27 23 26 76 14 12 13 
- 1· + 6 + 6 

53 1 13 18 19 50 13 18 19 
I I 

5 0 I I I I I I I 
. --·· --·---~-·~- ··-~ -· ... 

Tabel 26 c : klas 21: 
totalen van 

Kategoris eomecorss 
lserlinger par 2 leeweken 

gemiddelden per fotoserie en 
toetsing IIa en toetaing IIb 
mat hun acoravsrech.il 

-· 

' gem. 
tlr~· tezamen tlJ;t . t]fgo· 

53 
- 8 r---

45 
I 

I 
I 

49 
+ 7 r---

56 
+ 1 - 1 

55 

46 
+ 3 1-

49 
- 8 - 4 

45 

ta-
19em. 

ezamen t.lrt+ .. tn:t-· 

60 
- 2 r---

58 
- 2 - 8 

50 

46 
+ 1~ r---

58 
- 1 - 5 

53 

38 
+1 -=--

50 
I 

I 
I 

·' . .. --· ....... _", ~ ·-

(per 2 aantar=b;-'",f;-;o;;:t~oe~e""r..;:.ie~---ll 
weken) 1.1. I II III tazaman 

gem. 
I bi.+. t]!',+ .. II t;;.+. W·. III tz.+. ~~+- tataman txr._+. tJ!b+·· 

G1+2 2 31 32 32 95 16 16 115 ·.48 
t-----tt---+--t---t-+---f~-1 + 2 t---+--t+ 7 t------11--1 + 6 t---it----1 + 141--

G3+4 2 35 46 43 124' 18 23 · · 22 62 
t-;:..:_:--+--+--+-+-+-----:--11--f---1- 2 .D---r.----1-141~-+--l- a 11------+---;- 23 

G5 1 16 9 14 39 16 . g 14 39 

14 53 

M2 1 18 20 22 60 18 20 
r--:=----+---+--t--+-+-::.._-11--l + 2 t---+~- 1 1--11---1- 9 J--JJ----t- 7 r--

M3+4 2 40 37 28 105 20 1!1 
t-;:...:_:'----+--+--+-+-+---1~-+--1- 3 t---t---1- 0 11----1--1 + 5 Jt---+- + 1 
M5+6* 3 51 56 56 163 11 19 

22 60 

19 54 

5f+2 3 49 60 40 14g 19 
r-:...:..::--+----1-+-+-!---11-1- 6 t-----it----1 .. 5 t---+-___,- o t---n-----1 - ar---

53+4 2 26 30 26 82 13 15 13 41 
t--';...;....;'---+--+--+-+-+---11--f---1+ 12Jt--+--l + 3'11----1--1 + 8 Jt----t---; + 23 

55+6 2 50 36 41 

20 13 49 

127 25 18 21 64 



a) Klas 2A2, fotoserie I b) .Klas 2A2, fotoserie II c) Klas 2A2, fotoserie lil -! 
OJ 

somscore week- klasse-
week G 1'1 s .totaal gem. to. 

somscore week- klasse-
week G M 5 totaal gem. to. 

somscore week klasse-
week G M s totaal gem. to. 

o-
(I) 

1-' 

1 15 17 10 49 14 - 1 16 14 11 41 14 + 1 17 14 10 41 14 + 
1-.) 
-l 

2 22 18 19 59 20 - 2 17 20 21 58 19 - 2 20 14 21 55 18 -
x- 0 

3 12 16 13 41 14 - 3 12 15 15 42 14 - 3 16 11 21 48 16 - 1-' (I) 

0 ...... OJ 

4; 12 1~ 53 18 -22 

5 1~ 35 18 
20 

14 ... 
6 21 .714 49 16 + 

4 16 21 62 21 -24 

5 21 38 19 
16 

2~ 5-6 19 -6 20 12 

1-z • 4 21 59 20 + 1g 

5 2ty, 36 18 16 i 
11 41 • 6 16 14 + ' 13 

c: ::J (I) fJ) 
(I) fJ) 0 
t-1 Q.(l) 3 

CDIO (I) 

0. tD 0 
tD 1-'3 0 

OJ .... t-1 
x- lll Q.(l) 
lll rt"O.fJ) 
cT fJ) tD 
tD cT 1-' "tl 

10 m 0.(1) 

d) Klas 2G1/2A4, fotoserie Ij 
·-- -··-- -- e) Klas ~G1/2A4, fotoserie II: f) Klas 2G1/2A4, fotoserie III -

0 tD t-1 
t-1 X'• .... 0 x-

somscore week- klasse-
week G l'l s totaal gem. to. 

1 22 21 12 55 " 18 + 

2 21 16 15 52 17 + 

somscore week- klasse-
week G 1'1 5 totaal gem. to. 

'> 

1 24 15 '15 54 18 -
2 17 17 8 42 14 -

somscore week klasse-
week G M s totaa_l gem. to. ' 

i 
42 14 ' 1 17 12 13 -

! 

2 19 10 13 42 14 -11: 

m ~0 OJ 
CD: 0 ..... cT 
::J 3 ("t-(î) 

10 I c: fJ) ..... 0 1.0 m ("t"fJ) t-1 m 
t-1 lll ..... I 
3 llliO (I) 

CD rt"CD 
1-' 10 tD 

3 15 19 13 47 :16 - 3 19 21 18 sa 19 - 3 17 20' 19 56 19 -.. : 
0. m ::J 

o.c: 
4 22 2ï 67 22 -18 4 23 2î 63.- 21 + .. 

18 
1'7, '•:-

48 16 
i' 

4 te + 16 ' 

-m tD :r 
cT ::J m 
0 cT cT 

s: 14 1~ 51 17 -22 5 19 1~ 62 21 -24 
5 11 1~ 40 13 -16 

• 0"0 
-m tD e: 

c-t-t-1 m 

6' 14· 2î . 50 17 -14 6 20 1ï 52 17 
... 

+ 15 
6 12 2ty, 45 15 -13 

-en (I) .... x- " N ::J 1-' cT 
~ ... ..... 10 lll 0 

m fJ) cT 
fJ) lll 

"tl 0 tD OJ 

·g) Klas 2E, fotoserie I h) Klas 2E, fotoserie II i) Klas 2E,_fotoserie III. lll 0 ::J 1-' 
t-1 t-1 
lll m-o m 

somscore week- klasse-
week G 1'1 s totaal gem. to. 

somscore week- klasse-
week G 1'1 5 totaal gem. to. 

somscore week klasse-
week G M 5 totaal gem. to. 

10 cT m ::J 
t-1 0 t-1 
OJ m 

1 16 1~ 47 16 12 - 1 18 1~ '.55 18 .:. 
21 1 19 1ty, 45 15 +" 16 

lll ::J ..... ..... lll 0 
3 cT 

UltD 0 
2 15 18 18 51 17 - 2 14 20 23 57 19 - 2 13 22 14 49 16 - • fJ) 

en (I) - t-1 
3 17 18 12 47 16 - 3 22 10 12 44 15 - 3 19 14 13 46 15 + ..... 

(I) 

• 4 18 22 14 54 18 - 4 24 27 18 69 23 - 4 24 14 13 51 17 + 

·5 16 14 26 56 19 - 5· 9 19 16 44 15 - 5 14 17 22 53 18 -
6 1~ 24 61 20 -22 6 1~ 20 57 ' 19 -19 6 1~ 19 58 19 -21 
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De eindscores per kategorie en het weektotaal en 
klassegemiddelde. Dit is gegeven per klas. 

In de laatste kolom staat de toetsing scoretoename 
over de kategorieän vermeld (to.) {zie paragraaf 5.6). 

a) Klas 2A2 

eindscore week klasse-
week G 1'1 5 totaal gem, to, 

1 48 45 31 124 41 -
2 59 52 61 172 57 -
3 40 42 49 131 44 -
4 49 6C7, 

65 174 SB -
5 57/. 

52 109 55 

6 57 scr. 
39 146 49 + 

b) Klas 2G1/2A4 
eindscore week · klaaae-

week G 1'1 5 totaal gem. to, 

1 63 48 40 151 50 + 

2 57 43 36 136 45 + 

3 51 60 50 161 54 -
4 63 61, 

52 178 59 + 

5 44 4"'1, 153 51 -62 

6 46 5~ 147 49 -42 

c) Klas 2E 
eindscore week klasse-

week G 1'1 5 totaal gem, to, 

1 53 4~ 
49 147 49 + 

2 42 60 55 157 .• 52 -
3 58 42 37 137 46 + 

4 66 63 45 174 58 -
5 39 50 64 153 51 -
6 5z 63 176 59 -62 
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Som van klassegemiddelden over 3 lesweken per fotoserie 
en van de fotoseries tezamen. Tevens is de uitkomst van 
toetsing I met het scoreverschil gegeven {kolom t + ). 

--- ··--· 

som van klassegemiddelden over 3 lesweken 
en toetsing I met het scoreverschil (t~+ ) 

fotoserie lesweken 2A2 tx+ 2G1/2A4: t-x+ 2E t-x+ ' 

Tabel 30 

1+2+3 48 51 49 
I + 4 + 4 + 8 

4+5+6 52 56 57 

1+2+3 47 51 52 
II + 12 +'8 + 5 

4+5+6 59 59 57 

1+2+3 48 47 46 
III + 4 - 3 + 8 

4+5+6 52 44 54 

1+2+3 142 149 147 
tezame + 20 + 10 + 21 

4+5+6 162 159 168 

Som van klassegemiddelden over 2 leswek~n per fotoserie 
en van de fotoseries tezamen. Tevens is de uitkomst van 
toetsing !Ia en toetsing IIb met het bijbehorende 
scoreverschil gegeven (kolom t + en t + ). -

som van klassegemiddelden over 2 lesweken 
en toetsing !Ia en toetsing llb met hun 
scoreverschil ( tlr• + · resp. tn:~+ ) 

fotoserie lesweken 2A2 t ... -: \1 2G1/2P4 \:st t"g- 2E trt t.t 

1+2 34 35 33 
- 2 

1-- + 3 + 1 -
I 3+4 32 38 34 

+ 2 - 4 + 5 
5+6 34 34 39 

1+2 33 32, 37 
+ 2 f---

I 

+ 8ç I--+ 1 
II 3+4 35 40; 38 

+ 3 - 2 - 4 
5+6 38 38 34 

1+2 32 28 31 
+ 4 + 7 + 1 1-

III 3+4 36 35 32 
- 4 + 3 +5 

5+6 32 38: 37 

1+2 98 95. .101 
+ 4 + 18 + 3 1-

tezamen 3+4 102 113 t-104 
+ 2 - 3 

i· 
+6 

5+6· 104 110 110 
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Bijlage. 5 • Interview ,. met een middelmatige leerling (M4) uit klas 2A2 
in de 4e lesweek. 
- Links zijn de fotoseries aangegeven~ met de vragen. 

Bovendien is aangegeven op welk niveau het antwoord wordt 
geplaatst en met welke. karakterisering. 

- 1 = leerling; i = interviewer~ 

T 
T 

vraag b 

niveau 4 
ks 
kk 
ps 
ukzh 
t vraag c 

ni~eau 3 
kk 
ak 
ps 
kjhd 

vraag e 

vraag f 
niveau 5 

ks 
ps 
ukzhd 
pd 

i Ik wou je graag interviewen met behulp van een paar foto's. 
Deze twee bijvoorbeeld" die heb je net ook gezien. 

l Hm ••• 
i Pak ze maar even. En dan wil ik aan je vragen of je ze in 

een volgorde wilt leggen, waarvan jij denkt: zo zijn ze 
gemaakt. 

1 Kijken hoor. Nou zo! 
i Zo,. waarom? 
1 Nou, hier doen ze suiker d'r in, hé, en dan hier hebben 

ze geroerd en dan is de suiker opgelost. 
i Dat weet je zeker? 
1 Ja. 
i Ja? 
1 Ja! 
i Het is opgelost, zeg je. Waaraan kun ja dat merken? 
1 Nou, eeh, je ziet geen korreltjes meer. En, eeh, effen kijken 

hoor, eeh, •••• ja •••• 
i Ja •• zouden er nog meer dingen zijn~ waar je dat aan kan 

merken? 
1 Ja, dat zal wel. Misschien aan de stand, als je er veel 

suiker indoet of niet. 
i Aan de stand waarvan? 
1 Van het water of zo. 
i Ja dat zou kunnen. 
1 Enne, misschien aan de helderheid of zo. 
i Hm. 
1 Eeh, ja, thtou hier zie je daf lepeltje er nog in staan en 

dan zet je h€t toch niet gewoon in het glas hier dus. 
i Nee, nee. 
1 Ja, nou! En verder eens kijken. Nou heel misschien zie je 

nog een klein beetje op de bodem, zodat niet alles ••• 
Of zo, zodat het verzadigd is. 

i Hm, ja, ja. Dus daaraan kun je merken dat het opgelost is? 
1 Ja 
i Enne 1 als je hier nu eens een derde foto bij zou hebben, 

hoe zou die eruit zien? 
1 Hier achter nog eentje? 
i Ja, of ertussen in, of ervoor, kier maar één. 

I 

1 Eeh ••• effen kijken hoor ••• ja hier tussen, bijvoorbeeld 
eentje, waar ze aan het roeren zijn, zodat hij langzaam, eeh, 
langzaam oplossen, zodat je nog maar enkele ziet of zo. 
Zodat ze die rond ziet. 

i Ja, en wat zou je dan aan je vriendin vertellen, die daar
buiten aan het wachten is? 

1 • • • Hoe zo? 
i Als je die drie foto's zo liet zien, wat zou je haar dan 

voor verhaal vertellen?. 
1 Nou, eeh, hier is gewoon een glas met water en dan, eeh, 

nou dan doe men er suiker is, en hier gaat men roeren en 
dan gaat die suiker, die gaan oplossen 
en dan zie je ze ook, ja gewoon draaien. En hier zijn ze 
opgeloEEt en •••• 
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Suiker is opgelost, hé. Ken je nog meer voorbeelden van 
dingen, die oplossen? 

1 Eeh, effen kijken, moet ik effen nadenken h~or. Het zal me 
wel niet meteen te binnen schieten. Eeh, snda! 

i Soda, ja. 
1 En nou, ja, bijvoorbeeld afwasmiddel ja, dat lost eigenlijk 

niet op. Daar komen dan belletjes of zo, zeepbelletjes, 
maar dat wordt een andere vorm. En, en oja, melkpósder, 

i 
1 

i 
1 
i 
1 
i 

1 
i 
1 

en melk zelf. Ja gewoon ertussen door dan, effen kijken ••• 
Oe melk zelf ertussen door, hoe bedoel je dat? 
Ja, eeh, je kunt, ja die moet je toch roeren om, eeh, 
gewoon. een, eeh, even overal zelfde smaak te krijgen. 
Dus als je het in water doet? 
]a 
Nog meer? 
Ja, zo een eeh, ••• 
Nee? En wat is nou de overeenkomst tussen het oplossen van 
suiker en het oplossen van bijvoorbeeld melkpoeder? 
Eeh. 
Of van zout? 
Nou, bijvoorbeeld, eeh, eeh, overeenkomst is dat, het 
korreltjesvorm weggaat en eeh, het eigenlijk vloeibaar wordt, 
wordt eigenlijk vloeibaar:. Het lost in het water op, dus 
het wordt overal verspreid en eeh, effen kijken hoor, 
je ziet het niet meer. 

i Je ziet het niet meer? 
1 Ja. 
L Melkpoeder ook? 
1 Ja dat zie je wel, dat komt omdat het een witte klaur heeft. 

Maar als dat gewoon, net als de suiker, die kleur had of zo, 
dan, eeh, zou je dat niet zien. 

i Nee, nee. Zou dit melkpoeder kunnen zijn? 
1 Nee, want dan zou je hier wit zien. 
i Ja, ja, ja. Weet je ook waardoor het komt- dat suiker oplost? 
1 Eeh, effen kijken, ja, ik weet het eigenlUk wel~ maar ik weet 

niet hoe ik het uit moet leggen, eeh, ••• 
i Nou probeer maar eens! 
1 ••• eeh, ••• nou ja bijvoorbeeld, water kan een bepaalde 

hoeveelheid suiker opnemen, en eeh, ja als er suiker in komt, 
dan begint het dis suiker op te nemen net als bijvoorbeeld 
bij waterdamp bijvoorbeeld ••• 

i En doordat het opgenomen wordt, lost het op? 
1 Ja. 
i Oat is:dà·oorz~fik~ En' kuH js'dat nog beinvloeden?: 
1 Ja~ .. bijlióovbeeld· ·in. Warm Water~ · · 
i Ja, wat gebeurt er dan? 
1 Ja, dat is het warmer en als eeh, wordt het eerder opgelost, 

doordat eeh, door die warmte. 
i Ja. 
1 En ••• nou ja, en in koud water dan zakt het gedeeltelijk 

naar de bodem neer en dan duurt het langer. 
i Ja, zijn er nog meer manieren om het t~ be!nvloeden? 
1 Nee. 
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i Zullen we de volgende 2 pakken. twee foto's van dezelfde 
banaan. In welke volgorde zou je die leggen? 

1 Nou, ik zou ze zo leggen, want hier is het dan, eeh, 
hier is hU nog een beetje groen en geel, is toch wel 
erg rUp hier en hier begint hU te rotten, dat zie je 
aan de bruine kleur~ 

i Jiä 
1 En, eeh, nou ja ••• 
i Merk je nog aan meer dingen dat hij begint te rotten? 
1 Eeh, nou ja, aan de smaak bijvoorbeeld, dan ••• 

Want dan heb je een hele andere smaak als hier. 
Eeh ••• 

i En wat nog meer, smaak en ••••• ? 
1 Eeh, ja, de kleur dus en eeh, de vorm misschien op den duur. 
i Wat gebeurt er dan met de kleur en de vorm? 
1 Nou, eeh, de kleur, die wordt steeds bruiner, dus hier 

deze plekjes geel wordt ook bruin en, eeh, de vorm 
zal op den duur zo kleiner, ja, eigenlijk inkrimpen en zo. 
Want dan gaat altijd de vitamines eruit. 

i Als je hier eens een derde foto bij zou hebben, hoe zou die 
eruit zien? 

l Nou eeh, je kunt bijvoorbeeld hier er eentje neerzetten. 
Hier vooraan, dan zou hU helemaal groen zijn. Of je zal hier 
tussen in eentje kunnen doen, gespikkeld of hierna en dan 
helemaal bruin. 

i Ja, en wat zou je dan aan je vriendin vertellen, als je 
die serie foto's liet zien? 

1 Allemaal? 
i Ja, wat. zou dat betekenen? 
1 Nou, eeh, ja, hier heb je een nog niet rijpe banaan, 

dus die groene banaan is nog niet rijp. Hier wordt hij al 
rijper. Dat zie je aan de gele kleur, want dan komen de 
vitamines steeds meer naar buiten. En dan heb je, wordt hU 
steeds rijper, ja, en dan op den duur gaat hij rotten, zover 
dat hij helemaal bruin is en ingekrompen. 

i Ja, ja, ken je nog meer voorbeelden van dingen die rotten? 
1 Ja, een sinaasappel, een appel, ja eigenlijk gewoon alle 

vruchten en zo, ja een aardbei, effen kijken, een peer. 
i En wat is ~u de overeenkomst tussen het rotten van een, 

eeh, deze banaan en biju. een appel? 
1 Ja, ze krimpen eigenlijk allebei in, en eeh, de kleur wordt 

eigenlijk bruin, de kleur verandert, eeh, effen kijken, 
ja, het wordt niet meteen bruin, het gaat langzaam aan en 
eeh, ••• het wordt ook zachter, zo. Een banaan als hU groen 
is, dan is hij keihard. 

i Ja, bij deze banaan, h~, die wordt bruin, de kleur verandert. 
Zou dat tegelijkertijd gebeuren, dat de vorm ook verandert? 
Zou dat tegelijkertijd gebeuren of ••• ? 

1 Eeh, ••• eeh ••• nou ja, het zal wel iets met de overeenkomst 
hebben, want als die bruin wordt, dan is het met andere 
dingen ook zo dat die kleiner worden. 

i Ja, ja. Weet je ook waardoor het komt dat een banaan 
bruin wordt? 

l Eeh, ik weet niet zeker, maar ik geloof dat alle vitamines 
er wel steeds meer d'r uit gaan, zo. Komen meer •••• 

i Is dat de oorzaak? 
1 Nee, dat zal ••• ik weet niet, eeh •••• eeh ••• weet ik niet. 
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i En kun je dat beïnvloeden? 
1 Ja, door op een warme plek of zo te leggen, dan wordt 

hij eerder rijp en dan eeh, dan gaat hij eerder rotten, dus. 
Als je hem op een koude plek legt, dus koel bewaart, dan 
eeh, blijft hij langer goed. 

i Ja, nog meer manieren om het te beïnvloeden? 
1 Eeh, nou misschien zou je het in een vriesvak of zo kunnen 

leggen. 
i Zijn er nog meer diogen? 
1 Eeh, nee. 

i Nee, nou zullen we doorgaan naar de laatste foto, het ijsje. 
Wat zeg je daarvan als je die ziet? 

1 Ja, nou dat is gesmolten. 
i_ Gesmol ten? 
1 Ja, van eeh, vaste naar vloeibare toestand overgegaan. 
i Hm. 

antwoord{ 1 En als ik hier een foto bij zou doen, dan zou ik hiervoor 
vraag e een heel ijsje, dat nog bevroren was, en, eeh, dat kun je 
--dée~ vä t beïnvloeden door kou, of in een vriesvak te leggen, 
antwoord of in de koelkast, en •••• Nou ja, om het eerder te laten 
op vraag smelten, kun je het op warmer of ~n een warme plek leggen 

of z.o. 
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i Ja, je hebt gezegd dat het gesmalten was, van vast naar 
vloeibaar hé. 

1 Hm. 
i Waaraan merk je dat? 
1 Nou, hier, eeh, daar wordt hij eerst zacht, vanille. 

Dat is, eeh, anders~ dan kun je het gewoon oppakken, en nu 
kun je het niet oppakken, gewoon zo met je handen. 

i Ja, merk je nog aan meer dingen, dat het gesmolten is. 
1 Ja, de chocola begint ertussendoor ••• te ••• en de vorm, 

want anders heb je zo meestal zo'n vierkante vorm. 
Kun je aan het stokje vasthouden, maar nu kWh je het met 
geen mogelijkheid vasthouden. 

i Nee, nee, en zou dat tegelijkertijd gebeurd zijn, dat vanille 
wat gesmolten is en die chocola? 

1 Eeh, ••• nou, eerst zal de vanille volgens mij gesmolten 
zijn en toen in dat vanille is dat weer gaan sm •• , in die 
choèola weer gaan smelten. 

i Ja, ja. 
1 Want die is nog niet helemaal gesmolten, hoewel dat vanille 

wel ••• 
i Dat weet je zeker? 
1 ~~.·., 
i ~ie twee, drie foto's heb je al beschreven. Wat zou je 

voor verhaal daarbij vertéllen? 
1 Nou, eeh, hier heb je gewoon een ijsje in de gewone toestand, 

~oals je het in de winkel krijgt, meestal tenminste als het 
~iet stuk is. En dan het ijsje begint te smelten. Dat zie je 
aan de vanille, die loopt alle kanten uit, van vaste toestand 
naar vloeibare toestand wordt het. Nou en daartoe is de 
aanleiding weer dat de chocola begint te smelten in die 
vanille, en eeh, dan eeh, heb je bijvoorbeeld, esh' ; krijg 
je helemaal zo'n niks van vanille en chocola, als je hier 
een foto achter zou leggen. 

i Ja, ja, ken je nog meer voorbeelden van dingen, die smelten? 
1 Eeh, effen kijken hoor, nou ja, bijvoorbeeld ijs, ja dus ijs 

gewoon op het meer of zo. En eeh, eeh, •••••• eeh ••• 
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i Nog meer? 
1 Ja, Usklontjes, maar dat is allemaal hetzelfde, eeh, kUken, ••• 
i Wat is nou de overeenkomst tussen het smelten van dit ijsje 

en het smelten van ijs op het meer? 
1 Nou, eeh, als het warmer wordt allebei, of zo, dan 

gagint dat te smelten, eeh, ••• ja het wordt eigenlijk 
van vaste vleoistof, naar, eeh, van vaste toestand naar 
vloeibare toestand, eeh, ••• Het is niet meer hard, het is 
gewoon zacht, en ••• ja zo ongeveer is het wel. 

i Je hebt ook wel gezegd dat je het kunt beïnvloeden, hé, 
sneller of langzamer laten gebeuren. 

1 Ja. 
i Zün er nog meer manieren, behalve koud en warm? 
1 Eeh, ... 
i Sneller of langzamer kunnen laten smelten? 
1 Eeh, .... 
i Nee? 
1 Nee, het schiet me niet te binnen. 

L Eeh, ja vind je het leuk om natuurkunde te doen? 
1 Ja, vind ik wel leuk. Ja, vooraL dat laatste met veranderingen. 

Dat is eeh ••• 
i" Ja! waarom? 
1 Ja, ik weet niet, dan weet je al zo ongeveer wat er uit komt. 

Het is tenminste niet zo moeilUk als allemaal dat water en zo. 
Gaar vind ik niks aan. 

i Gewoon, omdat je •••• ? 
1 Ja, en ook meer, hier mag je meer zelf doen. Je mag meer 

dingen maken enzo. En, eeh, je bent niet aan één onderwerp 
gebonden. Dus als je zelf nog iets weet, kun je ook wat 
doen of zo. 

i Dat vond je wel een nadeel bU de andere thema's? 
1 Ja, ••• eeh, ••• nou ja, dan ben je bijvoorbeeld echt aan 

één onderwerp gebonden en dan moet je echt daarmee in verband 
doen. Ja, die moet je ook wel in verband met veranderingen, 
maar die heb je overal wel. 

i Ja, ••• dus die variatie, dat vind je wel fUn. 
1 Ja. 
i ZUn er nog dingen, die je verbeterd zou willen zien, of 

anders zou willen zien in het PLON projekt. 
1 Eeh, even kijken, eeh, ••• nou ja, als je bUvoorbeeld een 

proefwerk moet leren, dan ben je echt gebonden aan wat je 
gedaan hebt en zo. Ik weet niet, dan moet je eigenlUk van 
iedereen een samenvatting hebben enzo, dan, dan moet je 
echt van anderen navragen enzo, dat moet echt over een 
bepaalde stof enzo. Maar nu heb je het over het hele onderwerp 
enzb. Net zoals bij het vorige proefwerk, dat ging over, 
eens kijken, hoe was dat ook al weer, was over lucht. 
Daar zat maar één vraag van ons ppojekt bij, nou, als je dan 
toevallig van de rest niets weet, àan kun je wel de 
leestekst gaan leren, maar het gaat voornamelUk over dat 
projekt en zo, wat ze gedaan hebben. Want niet alles 
staat in de leestekst. 

i Nee, zijn er nog meer dingen, die je zo tegen het PLDN zou 
willen zeggen in- Utrecht? Waarvan jij zegt: dat zouden z:e 
daar toch wel moeten weten? 

1 Eeh, nee.-
i Goed, zullen we hiermee het interyiew beëindigani 
1 Ja. 


