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Samenvatting 

Binnen het kader van het onderzoek DBK-na Z1Jn twee leerlingenvragenlijsten 
ontwikkeld (de DBKLIJST en de ATTITUDELIJST) voor de evaluatie van het 
projekt DBK-na. _ . 
Met behulp van de DBKLIJST kan onderzocht worden wat de mening is van de leer
lingen over een aantal kenmerken van het DBK-na onderwijs, vooral·over die waarin 
dit onderwijs voor hen verschilt van meer klassikale vormen. 
De ATTITUDELIJST heeft betrekking op een aantal leerlingattitudes die ge
richt zijn op twee belangrijke aspekten van (gedifferentieerd) onderwijs: 
relevantie en haalbaarheid. · 

Van de twee vragenlijsten is de ATTITUDELIJST geëvalueerd. Daarbij komen 7 
attitudeschalen naar voren die in voldoende mate betrouwbaar en valide zijn 
om gebruikt te worden bij de evaluatie van het projekt. 
Faktoranalyse blijkt een efficiënt en verhelderend hulpmiddel te zijn bij 
de ontwikkeling van de attitudeschalen. 
Een nadere ontwikkeling van de relevantieschaal is gewenst. 
Voortgaand onderzoek naar de achterliggende betekenis van de haalbaarheid/ 
houvast-schaal wordt aanbevolen. 
Eveneens wordt aanbevolen om de ATTITUDELIJST uit te breiden met een aan
tal meer specifieke items en met een aantal items waarbij de leerling eigen 
gédrag beschrijft dat gebaseerd kan zijn op bepaalde attitudes. De 
DEKLIJST bevat een aantal items die bij deze uitbreiding bruikbaar zijn. 
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Inleiding 

Dit verslag gaat over de ontwikkeling van twee leerlingenvragenlijsten: 
een algemene attitudevragenlijst (de ATTITUDELIJST) en een specifieke vragen
lijst over het DBK-na onderwijs (de DEKLIJST). 
Beide vragenlijsten worden gebruikt bij de evaluatie van het projekt DBK-na: 
de DEKLIJST bij de onderzoeksvraag "wat vinden de leerlingen van het DBK-na 
onderwijs?" en de ATTITUDELIJST bij de vraag "hoe is en hoe ontwikkelt zich 
de attitude van de leerlingen ten opzichte van natuurkunde en de natuur
kundelessen?" 
Leerlingattitudes geven onder andere een beeld van de kwalitèit van het ge
noten onderwijs, vandaar het belang van attitudemetingen binnen het onder
zoek DBK:,-na. 

Het verslag begint met een hoofdstuk dat in onderling overleg binnen de vak
groep is geschreven.en dient als een inleiding op het projekt. 
Het is het eerste en gemeenschappelijke hoofdstuk van de skripties van de 
doktoraalstudenten die binnen het projekt in 1978 afstuderen. 

De ATTITUDELIJST heeft betrekking op een aantal voor de leerling belang~ 
rijke aspekten van gedifferentieerd onderwijs in het algemeen, aspekten 
die voor een gedeelte ook in de DBKLIJST zijn terug te vinden. 
Daarom wordt in hoofdstuk 2 dieper ingegaan op onderwijs met differentiatie 
binnen klasseverband (DBK). 
Uit een algemene beschrijving van DBK en vijf voorbeelden van DBK uit de 
onderwijspraktijk worden een aantal aspekten van DBK die voor de leerlingen 
~elangrijk zijn afgeleid en toegelicht. 
Hoofdstuk 3 gaat dieper·in op ~et 'waarom' van attitudemetingen en behan
delt verder de konstruktie, het gebruik en de evaluatie van (attitude) 
vragenlijsten in het algemeen. 

In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelde vragenlijsten besproken ten aanzien 
van de aspekten: doel, konstruktie-inhoud, afname-verwerking en evaluatie 
van de lijst. 
Bij de DEKLIJST blijft de bespreking van. de evaluatie van de lijst beperkt 
tot het aangeven van een manier waarop deze evaluatie kan plaats vinden. 
Gedurende de tijd dat dit verslag geschreven werd, waren de analyses die 
nodig zijn voor de evaluatie van de DEKLIJST, nog niet uitgevoerd. 
Verder wordt voor elke vragenlijst uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn bij 
de evaluatie van het projekt DBK-na. 
Als laatste wordt een attitudevragenlijst besproken die samen met medewer
kers van het PLON (Projekt Leerplakket Ontwikkeling Natuurkunde) is ge
maakt op basis van vragenlijsten die bij PLON en DBK-na al ontwikkeld waren. 

Het verslag wordt besloten met een paragraaf 'Konklusies'. 
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Hoofdstuk 1. 

INLEIDING. HEr PROJEKT DBK-NA. ------------------------------
1.1 Het kader. waarbinnen het projekt een plaats vindt. 

1.1.1 ~-Y~~:g_gj.g~j,~t. 

De vakgroep didaktiek heeft twee onderscheiden taken: 

a. het geven van kolleges vakdidaktiek en het begeleiden van de hospiteer

stages van studenten, die de onderwijsbevoegdheid natuurkunde wensen 

te verla>ij gen; 

b. het verrichten van onderzoek op het gebied van het onderwijs in de 

natuurkunde. Studenten natuurkunde kunnen gedurende de laatste 

twee jaar van hun studie deelnemen aan deze onderzoeken. Eén van de 

onderzoeken van de vakgroep is het onderzoek DBK-na (F 10). De 

dagelijkse leiding van werkgroep F 10 berust bij drs. A.L. Ellermeijer. 

Daarnaast zijn er andere taken, die binnen de vakgroep worden verricht; 

het verzorgen van een kaputkollege didaktiek natuurkunde; de normale 

bezigheden binnen de subfakulteit zoals begeleiding van colloquia; 

deelname aan algemene taken. Vooral met het oog op taak a. bestaat er 

samenwerking en overleg met het Instituut voor de pedagogische en 

didaktische voorbereiding van aanstaande leraren aan de Vrije Universi

teit. FUngerend voorzitter van de vakgroep is dr. J .H. Raat. 

In de werkgroep F 10 kunnen onder direkte verantwoordelijkheid van d~-

werkgroepleider studenten deelnemen aan het onderzoek. Naast het volgen 

van kC?lleges werken studenten dan in het 'vijfde' jaar aan delen van het 

onderzoek, terwijl zij in het 'zesde' of laatste studiejaar een 

zogenaamde zelfstandige opdracht als deel van het onderzoek F 10 krijgen. 

Onder bepaalde kondities binnen het studieprogramna kan de \'rerktijd 

aan het afstudeeronderwerp met drie maanden to.Torden verlengd. In dat 

geval wordt van een uitgebreide zelfstandige opdracht gesproken. 

Ook studenten, die zich voorbereiden voor het examen MD kunnen enige 

maanden werkzaam zijn binnen de werkgroep F 10. 

1.2 De achtergrond van het onderzoek DBK-na. 

Vrijwel vanaf het begin van de invoering van de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs (1968) werd een ontwikkeling zichtbaar in de richting van een 

3-jarige brLlç,crperiode (mavo7 )havo-vwo. De invoering ervan is echter 

niet zo snel gegaa~ en gaat nog niet zo snel als door sommigen werd 

verwacht. Dat hoeft geen verbazing te wekken. Bij de invoering van een 
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verlengde brugperiode (rnavo-)havo-vwo doen zich nogal enkele 

organisatorische problemen voor. Niet minder groot zijn de 

meer inhoudelijk-onderwijskundige vragen, die opgelost rroeten 

worden ,voordat men een 3-jarige brugperiode kan invoeren. In 

een enkel geval moest men zelfs van een 3-jarige ongedeelde 

periode terug gaan naar de situatie van één brugjaar. Als men niet 

over kan gaan tot een 3-jarige brugperiode, maar anderzijds geen 

vrede heeft met het apart naast elkaar bestaan van een 'zuivere' 

tweede klas mavo, havo, vwo zijn er allerlei tussenoplossingen, 

waaruit ook inderdaad gekozen wordt: setting, streaming, programna

uren (1). Deze oplossingen dragen wel bij in de ontwikkeling in 

de richting van een integratie van de ondeP#ijssoorten mavo, havo 

en vwo, we kunnen ze echter niet opvatten als oplossingen van 

geïntegreerd onder~ rijs mavo, havo, vwo. 

De ontwikkeling van de middenschool-gedachte (2) is er een bewijs 

van dat het streven bestaat om te komen tot een nauwer samengaan 

van. de klassen 1-3 van het mavo-have-vwo, dan wanneer men of 

alleen een brugjaar heeft of een verlengpe brugperiode. 

Aan de ene kant kunnen we dus wijzen op een ontwikkeling in de 

richting van een 'echte' 3-jarige brugperiode (ma.vo-)havo-vwo, 

waarbij we nog eens wijzen op de voortschrijdende ontwikkeling 

van de middenschool, die ook nog integratie met het lager beroeps

onderwijs omvat. Tegelijk zien we aan de andere kant, dat de ont- _.... 

wikkeling van een 3-jarig samengaan van het (mavo-)havo-vwo stagneert. 

We noemen hier ter#ille van de duidelijkheid nog eens de redenen waarom 

velen een nauw samengaan van verschillende schoolsoorten in de eerste 

3 leerjaren van het voortgezet onderwijs zo belangrijk vinden. We 

beperken ons hier tot de leerjaren 1-3 havo-vwo. Vijf belangrijke 

argumenten voor een 3-jarige brugperiode havo-~NO zijn: 

a. de verschillen tussen het onderwijs in de leerjaren 2 en 3 van aan 

de ene kant het havo en aan de andere zijde het vwo zijn moeilijk 

aan te geven (we laten hier het aparte vraagstuk van wél d~ vakken 

grieks en latijn bij het gymnasium en niet bij het atheneum buiten 

beschouwing) ; 

b. het is dan ook erg moeilijk een bevredigend determinatie-inst~nt 

aan te wijzen of te ontwikkelen om leerlingen na de brugklas in 

klas 2 h(avo) of in klas 2 v(wo) te plaatsen; 
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c. de determinatie kan voor een individuele leerling voor de 

verschillende vakken verschillen (advies h voor de talen bijv. 

en vvoorde exakte vakken); 

d. de doorgaande ontwikkeling van de individuele 13- en 14-jarige 

leerling in de klassen 2 en 3 maakt in veel gevallen een 

beslissing aan het einde van het brugjaar in de richting van 

of havo of vwo onaanvaardbaar, gezien ook het kleine verschil 

in onderwijs tussen deze klassen; 

e. de determinatie aan het einde van het brugjaar heeft voor dè 

havo-leerlingeneen sterk negatief effekt op hun verwachtings

patroon van de school. 

Een determinatie van leerlingen aan het einde van het brugjaar naar 

of klas 2 en 3 havo dan wel klas 2 en 3 vwo is bezwaarlijk. Streaming 

en setting in het tweede en derde leerjaar havo-vwo zijn geen 

wezenlijke oplossing van de vraag naar integratie. De leerlingen 

van een brugklas havo-vwo dan ook maar het tweede en derde leerjaar 

zonder meer in één klas onderwijs geven? Voorlopig zijn we van 

mening, dat de verschillen in aanleg en ontv-rikkeling van leerlingen 

aan het einde van een brugklas havo-~~o te veel uiteenlopen om dat 

te rechtvaardigen. 

Het is mogelîjk, dat 'interne differentiatie' of 'differentiatie 

binnen klasseverband' (aangegeven met DBK) een oplossing van de 

problematiek is. 

Op deze plaats past de opmerking, dat wij met velen van mening zijn 

(3)~ dat interne differentiatie, of met andere woorden DBK, op veel 

plaatsen in het Nederlandse onderwijs van vandaag wellicht bijdraagt 

tot het \•legnemen van bestaande knelpunten. De vraag van DBK is 

algemener dan alleen voorkomend bij de klassen 2, 3 havo-vwo. 

Als men wil overgaan tot DBK dan zijn de vragen die beantwoord 

nneten worden voor de verschillende vakken anders. Het is nngelijk, dat 

het gemakkelijker gaat bij een vak als nederlands dan bij engels of 

frans. Ervaringen laten zien, dat het invoeren van DBK voor natuurkunde 

niet zo maar kan. Het is voor leraren in hun bestaande werksituatie 

nauwelijks mogelijk. Binnen het verzorgingsveld van het onderwijs (4), 

we denken hier dan aan de Stichting voor de Leerplanontwikkeling en aan 

de Pedagogische Centra, bestaan nog weinig mogelijkheden de scholen 

daarmee op dit moment te helpen. (Hoewel naar onze mening hulp op 

deze plaats van het onderwijs in ontwikkeling wel prioriteit verdient). 

Tegen de achtergrond van deze situatie: 
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a. de behoefte van de zijde van het ondenÏijs aan steun voor de 
ontwikkeling van DBK, en 

b. het feit, dat die steun niet van andere zijden werd gegeven 

is vanuit de vakgroep didaktiek natuurkunde een onderzoek 

begonnen naar DBK-na in klas 2, 3 (rnavo)-havo-vwo. 

Het onderzoek DBK-na is gestart reet de gedachte, dat interne 

differentiatie voor natuurkunde in klas 2, 3 (mavo )-havo-vwo 

mogelijk bijdraagt tot verbetering van het onderwijs. Dit kan 

dan bijdragen tot de realisatie van een driejarige brugperiode 

navo-havo-vwo. Voor het onderzoek was het noodzakelijk eerst 

een curriculum DBK-na te ontwikkelen. Zonder voldoende gerichte 

steun (zowel leerplanontwikkeling, begeleiding, onderzoek als 

scholing in dit geval) dreigt DBK-na te mislukken door niet

wezenlijke oorzru{en zoals gebrek aan tijd in het algemeen, 

onvoldoende gelegenheid voor literatuuronderzoek, gebrek aan koördi

natie van ervaringen. (We merken hier overigens ook op, dat een 

scheiding van 'verzorging' in de vier sektoren, enkele regels 

hierboven genoemd, in de praktijk zoals bij DBK-na ondervonden, 

niet zo werkbaar lijkt te zijn, als wel wordt aangegeven). 

1.3 Kenmerken, doel en mogelijkheden van DBK. Andere soorten DBK. 

DBK definiëren we hier als onderwijs, waarbij een groep leerlingen 

- meestal een klas - wel als een eenheid wordt gehandhaafd, maar 

waarbij toch ook tussen subgroepen of individuele leerlingen . 

. verschillen worden aangebracht betreffende het onderwijsleerproces 

(5). De verschillen betreffen de doelstellingen en/of de leerinhouden 

en/of de werkvormen. Bij het invoeren van DBK moet bij het ontbreken 

van een geschikt curriculum dit eerst worden ontwikkeld. 

Bij DBK bereiken de verschillende leerlingen van de klas aan het einde 

van de kursus verschillende onderwijsdoelen. Wel is er sprake van 

gemeenschappelijke basisdoelen. Kenmerkend is ook, dat bij de lee~ 

lingen een positieve houding ten aanzien van 'verder leren' aanwezig 

blijft. 

Als men bij een heterogene groep leerlingen zich richt op de 'gemiddelde' 

leerling, blijkt in de praktijk dat de 'zwakke' leerling ontmoedigd wordt. 

DBK wordt geacht onderwijs aan te bieden, dat relevant is voor alle 

leerlingen. DBK voor één klas mavo-havo-vwo leerlingen stelt dan ook 

onderwijskundig hogere eisen dan voor één klas havo-vwo leerlingen. 
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Bij DBK is het noodzakelijk te beschikken over een redelijk 

groot aantal toetsen. Men dient te kunnen beschikken over een 

geheel van doelstellingen, zowel basisdoelen als differentiële 

doelen. Het gebruik van een curriculum DBK vraagt een andere 

rol van de leraar dan meestal bij klassikaal onderwijs het 

geval is. Bij het ontbreken van een curriculum zoals hier 

bij DBK-na kan men wijzen op het bestaan van een technologische 

leemte. _De praktijk leert, zoals reeds is verrreld, dat het erg _ 

moeilijk is voor individuele leraren ZQ'n curriculum te ontwikkelen. 

Over het b:Ï:eden van een eerlijke kans aan DBK zegt de Koning (6): 

'Voor de uitvoering van DBK behoeft niet in één keer de meest wense

lijke situatie te worden gekreëerd. Waar behoefte aan is, is een 

systematisch opgebouwd plan waarbij liefst meerdere scholen betrokken 

zijn en met duidelijk te onderscheiden doelen en stadia'. 

'Wanneer geen middelen en procedures ontwikkeld worden ten behoeve 

van het onderwijs in de mikrosituatie dan krijgt de interne differen

tiatie geen reële kans. Een verscheidenheid van programma's, duidelijke 

doelstellingen, zelf-instruerend materiaal, gevarieerde instruktie

vormen, diagnostische Î!lstrumenten, deze en nog verschillende andere 

voor de uitvoering van interne differentiatie noodzakelijke voor

zieningen, ontbreken echter'. 

Bij DBK behoort een onbelemmerde voortgang van de leerling in het 

onderwijsproces. Vergelijk weer het onderwijs aan een heterogene 

klas leerlingen, waarbij het onderwijs wordt geacht aangepast te zijn 

aan de !gemiddelde' leerling. De 'snelle' +eerling heeft dan geen 

onbe1emmerde voortgang. Een onbelemmerde voortgang tracht men bij 

DBK te bereiken door het model van lineaire of van vertakte voortgang. 

Bij lineaire voortgang werkt de leerling na de totale basisstof in 

eigen tempo aan de differentiële leerstof. Tussen de leerlingen is 

er sprake van tempodifferentiatie. Dit sluit moeilijk aan bij 

klassikaal onde~vij s. Lineaire voortgang vraagt vrij direkt om een 

gehele herziening van het onde~vijs (aan de school; in het land). 

Vertakte voortgang sluit beter aan bij het geldend systeem van 

onderwijs. Bij het model van vertakte voortgang werken de- leerlingen 

om en om aan basisstof en differentiële leerstof. Aan elke nieuwe 

leerstofeenheid beginnen alle leerlingen van de klas tegelijkertijd. 

Indien gelverist kan op zulke ogenblikken ldassikale instruktie worden 

gegeven. 
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Er zijn ook vormen van DBK, waarbij het bereiken van basisdoelen 

minder aksent krijgt. Leerlingen kunnen daarbij bij elk nieuw 

blok vanaf het begin hun eigen weg bepalen. De grenzen van de 

vrijheid, die leerlingen daarbij hebben, zijn niet in alle 

gevallen gelijk. We denken hierbij aan vormen van differen

tiatie, zoals die door het PLON (7) worden gehanteerd. 

1.4 Het projekt DBK-na. 

1.4.1 Q~-Q~~~i~~1iug. 

Bij afwezigheid van een curriculum DBK-na voor klas 2, 3 (rravo)

havo-vwo was het noodzakelijk dit eerst te ontwikkelen. Voordat men 

de vraag kan onderzoeken of DBK bijdraagt tot 'beter' onderwijs, moet 

het eerst mogelijk zijn DEK-onderwijs in natuurkunde te kunnen 

geven. En daarvoor is een curriculum nodig. 

Als een onderdeel van het curriculum kan men de evaluatie van dat 

curriculum zien. Het is echter ook verhelderend apart van elkaar 

te onderscheiden de ontwikkeling van het curriculum en het onderzoek 

naar de vraag van de onderwijskundige betekenis ervan. 

Centraal staat de vraag of en in welke rrate interne differentiatie 

voor natuurkunde in klas 2, 3 mavo-havo-ywo bijdraagt tot 

verbetering van het onderwijs. 

Deze vraag wordt in 1.5 geoperationaliseerd. 

In de kursus '77-'78 vindt het onderzoek in klas 2 havo-vvlo plaats. 

Een van de belangrijke vragen hierbij is, die naar de nogelijkheid 

van de kant van de leraar om DBK te begeleiden. 

Het noctel dat gekozen is, probeert enerzijds meer aan de leerling 

aangepast onder'\'lij s rrogelijk te naken en anderzijds aan te 

sluiten bij de bestaande situatie op de scholen. 

Voor de leerlingen wordt er naar gestreefd tempo-differentiatie 

en differentiatie naar niveau en interesse mqgelijk te naken. 

De bestaande situatie is te karakteriseren door leerstof-jaarklassen

systeem, geen DBK bij andere vakken, onderbouw = onderwijs voor 
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iedereen, geen speciale faciliteiten qua ruimte en klasse

grootte, leraren met weinig ervaring met DEK-onderwijs. 

Iedereen kon zich vinden in DBK volgens onderstaand model 

van 'vertakte voortgang'. 

olledlge 
xtra stof 

differentiële 

(Q.fa!:,!s~i!;;Sê..ê,S_!t_so~fj----j!f2;-:.:t~oQ!;e_!t~su--r-[ u ss en-vorm en 

periode 

olledlge 
erhalin, 

De uitgangspunten bij de verdeling in lessen zijn: 

basisstof 5-7 lessen 

formatieve toets 1 les 
differentiële stof 2-3 lessen 

sunnnatieve toets 1 les 

Een leerstofeenheid bestaat op deze manier uit ongeveer 10 

lessen van 50 minuten. De keuze voor de vertakte voortgang in 

tegenstelling tot de lineaire voortgang is vooral gemaakt omdat 

vertakte voortgang als een natuurlijke weg wordt gezien van meer 

klassikaal onde~~ijs naar meer gedifferentieerd onderwijs. 

Hieronder wordt aparte aandacht besteed aan de onderdelen van 

het model. 

De basisstof 

Twee belangrijke uitgangspunten bij het kiezen van de basisstof 

zijn: 

1. het natuurkunde onderwijs in de onderbouw is gericht op 

eindonderwijs; 
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2. de beslissirgor een leerling na de derde klas natuurkunde 

gaat doen, valt aan het eind van de derde klas. 

ad. 1. Dit impliceert dat de basisstof een overzicht geeft van waar 

de natuurkunde zich mee bezig houdt en van welke methodiek de 

natuurkunde zich bedient en ook dat de basisstof haalbaar moet 

zijn voor een ijverige leerling. 

ad. 2. Dit impliceert dat de basisstof (en niet een kombinatie 

van basisstof en extrastof!) aksept~bel, qua niveau en omvang, 

moet zijn voor iedereen die drie jaar op havo of vwo gezeten heeft 

en ook voldoende is voor toelating tot de bovenbouw havo en vwo. 

Alhoewel het specifieke van het projekt de differentiële periode 

is, neemt de basisstof een centrale plaats in. De basisstof is voor 

alle leerlingen, van een voldoend niveau en een basis voor het 

verkennen van de extra stof. 

De basisstof bepaalt voor een groot deel de herhaalbladen en de 

toetsen. De basisstof is beknopt om ruimte te hebben voor de 

differentiële periode. Allerlei leuke, maar niet noodzakelijke, 

uitbreidingen kunnen. in de extra stof naar eigen keuze worden 

bestudeerd! 

In de basisstof wordt zoveel mogelijk van leerlingenpraktikurn 

uitgegaan. De basisstof is zo samengesteld, dat de werkvorm door de 

leraar gekozen wordt en varieert (groepswerk, klassikaal of 

zelfstandig individueel). 

Dè herhaalstof 

Door middel van herhaalbladen kunnen leerlingen gericht extra tijd 

besteden aan de basisstof. De verNachting bestaat, dat mede door 

deze herhaalmogelijkheid verreweg het grootste deel van de 

leerlingen tot een akseptabel niveau van beheersing komt. De 

leerlingen met een geringere aanleg kunnen bijblijven en raken 

niet ontmoedigd, leerlingen met een ongunsti~beginsituatie krijgen 

de kans zich te ontplooien. Uiteindelijk is de verwachting dat een 

steeds groter deel van de groep na enige tijd DBK-ondert.'lij s direkt 

(dus zonder de herhaalrnogelijkheid) tot beheersing komt en dat een 

zekere mate van doorbreking van de rangorde op grond van prestaties 

plaatsvindt. 
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De begrippen en vaardigheden die in de bas~sstof worden nagestreefd, 

worden door een vijftal herhaalbladen gedekt. Meestal kan dat op 

een andere manier dan in de basisstof gebeurd is. Bij de herhaal-

bladen behoren antwoordbladen. De leerlingen kunnen de herhaalbladen 

op school doen maar ook thuis. Ook kunnen de leerlingen die eigenlijk 

niet hoeven te herhalen toch herhaalbladen doen. Alle leerlingen krijgen 

de herhaalbladen in hun pakket. 

De extra stof 

Leerlingen die niet of slechts gedeeltelijk hoeven te herhalen kunnen 

extra stof doornemen. Voor de keuze natuurkunde in de bovenbouw zijn 

geen restricties met betrekking tot de hoeveelheid doorgenomen extra 

stof. Wel kan dit gegeven een rol spelen bij de zelfdeterminatie en 

advisering. 

Doelen van de extra stof: 

1. motivatie vasthouden en eventueel verhogen van de snelle leerlingen? 

2. attitude aanbrengen: .volledig uit eigen motivatie iets doen; 

3. mogelijkheid bieden tot kennisnarre van onderwerpen, die niet in de 

basisstof kunnen. 

Er zijn ongeveer 8 extra stofbladen per blok. De leerlingen maken daaruit een 

keuze, opdat ook de~ leerlingen die veel moeten herhalen de extra stof 

zien, kunnen doorlezen en eventueel thuis doen. 

De andere extra stofbladen zijn in de klas aanwezig. De extra stof kan 

van alles zijn: verdieping of verbreding van de basisstof, de aansluiting 

bij techniek, historie, maatschappelijke ontwikkeling. Ook zijn er series: 

het weer, sterrenkunde, elektronische calculators. 

De formatieve toets (F-toets) 

Het doel is: tijdens het leerproces informatie te geven over de mate van 

beheersing van de basisdoelstellingen per leerling. Op grond van de 

resultaten op de F-toets gaan de leerlingen gericht herhalen of'extra 

stof doornemen. 

De resultaten op de F-toets worden niet bij de vaststelling van rapport

cijfers gebruikt. Wel is het noodzakelijk dat de leerlingen zich op de 

F-toets voorbereiden. De F- en S-toetsen van een blok worden gelijk

waardig gekonstrueerd, zowel qua niveau als qua stof die ze dekken. 
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Hiermee wordt beoogd dat goede resultaten op de F-toets 

ook leiden tot goede resultaten op de S-toets. Bovendien 

wordt onderzoek naar de effekten van de differentiële 

periode aan de hand van de toetsresultaten mgelijk. De 

toetsen zullen bestaan uit ongeveer 30 vierkeuze-items. 

Verdeeld over de basisstof worden ongeveer 6 items ge

konstrueerd die "wat meer" van de leerlingen eisen. 

Deze items moeten diskriminerend werken voor leerlingen 

met meer en minder aanleg voor natuurkunde en aldus bij

dragen tot de determinatie. 

De summatieve toets (S-toets) 

De summatieve toets heeft voor het leerproces alleen de furilctie 

van evaluator: wat is het uiteindelijk bereikte niveau van 

beheersing? Op grond van de summatieve toets wordt door de 

lèraar een cijfer gegeven. 

De summatieve toets vormt een belangrijke informatiebron bij 

de determinatie (wel of geen natuurkunde in de bovenbouw van 

havo of vwo). De opbouw vandeS-toets is geheel gelijk aan de 

F-toets. 

Het onderzoek is in augustus 1974 gestart met een inventarisatie

periode bestaande uit een landelijke enquête (8), schoolbezoeken 

en literatuurstudie. In mei 1975 is het samenwerkingsverband met 

de scholen ontstaan. Vanaf dat moment zijn globaal de aktiviteiten 

geweest: 

a. Konstruktie van het curriculum voor 

de tweede klas - ontwikkelen 1e versie van 1-8-75 tot 1-10-76; 

--uitproberen 1e versie van 1-1-76 tot 1-· 1-77; 

- ontwikkelen 2e versie van 1-10-76 tot 1-10-77; 

de derde klas - ontwikkelen 1e versie van 1-8-76 tot 1-1-78; 

- uitproberen 1e versie van 1-8-77 tot 1-8-78; 

- ontwikkelen 2e versie van 1-1-78 tot 1-1-79. 
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b. Onderzoek 

'75 - '77 - literatuurstudie; 

'77 - '78 

'78 - '79 

- formuleren en operationaliseren van de onderzoeksvragen; 

- ontwikkelen en uitproberen onderzoeksinstru~enten zoals 

toetsanalyseprogramma's en vragenlijsten voor leraren 

en leerlingen; 

gedurende dat schooljaar kunnen de gegevens voor het 

tweede klas onderzoek verzameld worden; 

idem voor het derde klas onderzoek. 

In de eerste fase van het onderzoek ('74- '79) besteedt drs. Ellermeijer 

aandacht aan het opzetten van het samenwerkingsverband, de ontwikkeling 

van het curriculum. Zijn onderzoek zal vooral gaan over klas 2 havo-vwo. 

Door de aanstelling van P. Licht vanaf 1-1-'78 is het mogelijk in een 

tweede fase in het onderzoek vooral aandacht te besteden aan de derde klas. 

Hierboven ~.3) werd geschreven over een systematisch opgebouwd plan, 

waarbij liefst meerdere scholen betrokken zijn'. Dit past bij de 

keus, die vanaf het begin binnen het projekt DBK-na is gedaan: de 

enige manier om een curriculum DBK-na te ontwikkelen is dat te doen in 

samem'lerking met leraren. 

Op de·eerste oproep meldden zich 10 scholen, die wilden participeren in 

het projekt. Een jaar later is dit aantal tot 28 uitgebreid. In 1977 
trad er een zekere institutionalisering op. De leraren verenigden zich 

in een Vereniging DBK-na. Voor de vakgroep werd door de subfakulteit 

een overeenkomst met deze vereniging aangegaan. 

De organisatie van het samenwerkingsverband ziet er als volgt uit: 

resonansgroep CITO 



.. 

- 16 -

a. Plenaire vergaderingen 

Plenaire bijeenkomsten vinden gemiddeld eens in de vijf weken 

plaats en bestaan uit de volgende aktiviteiten (willekeurige 

volgorde): 

-bespreking algemene uitgangspunten_van het samenwerkingsverband; 

- evaluatie: hoe funktieneert het samenwerkingsverband; 

- brainstorming, ideeën uitwisselen bij voorkomende problemen; 

- inventarisatie van voorkeursonderwerpen voor het te ontwikkelen 

curriculurnr 
- bespreking voorstellen en materiaal van de schrijfgroep; 

- evaluatie van materiaal en methode na uitvoering in de klas; 

- bespreking planne~ voor verdere voortzetting. 

b. Schrijfgroepen 

De schrijfgroepen produceren het schriftelijke lesmateriaal 

(direkte leerstof) en formuleren de globale doelstellingen daarvan. 

Dit schooljaar zijn er 4 schrijfgroepen van elk ongeveer 4 leraren. 

Twee komen in Amsterdam bij elkaar, één in Deventer, één in Eindhoven. 

De schrij fgróepen worden begeleid door enkele leden van de werkgroep 

van de VU. 

c. Toetsgroepen 

De twee toetsgroepen produceren de benodigde toetsen. Eén groep komt 

bijeen in Arnhem, de andere in Amsterdam. Ze bestaan elk uit 6 
leraren, één CITO medewerker en worden begeleid door enkele leden 

van de werkgroep. 

d. Het CITO 

Dit instituut: 

- verzorgt voor de toetsgroepen een kul~sus toetsontwikkeling (reeds 
' 

voltooid); 

- begeleidt mede de toetsgroepen bij het maken van toetsen. 
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Voor het voeren van een breder overleg én daardoor een betere 

bewaking van het niveau van het onderzoek binnen de ontwikkeling 

van het bestaande onderwijs is, vrij snel . na de start van 

het projekt, een resonansgroep gevorrrrl van deskundigen. Mede in 

verband met toen bestaande vakatures en na overleg binnen de 

universiteit hebben daarin zitting willen nemen: 

dr. J.H.G.I. Giesbers, lektor Algemene Didaktiek, KU Nijmegen, 

prof.dr. F.K. Kieviet, hoogleraar Toegepaste Pedagogiek, RU Leiden, 

drs·.J. Smit, inspekteur voortgezet onderwijs, belast met het 

toezicht op het natuurkunde onderwijs havo-vwo. 

1.5 Het onderzoek. 

De centrale vraag: "Is DBK een onderwijskundig antwoord op de 

heterogeniteit van klassen11 is niet rechtstreeks te onderzoeken. 

Hieronder wordt kort een zevental meer operationele vragen 

besproken. Voor het onderzoek geldt steeds, dat pas kombinatie 

van de informatie uit verschillende bronnen tot een goed beeld 

zal leiden. 

De onderzoeksvragen 

- zijn er belangrijke randvoorwaarden; 

- is de ervaring van de leraar belangrijk; 

-kost het •••••••• tijd dan ongedifferentieerd onderwijs; 

- welke problemen treden op bij het invoeren? 

Methode - vastleggen school- en leraarvariabelen, 

- vragenlij st, 

- interviews, 

(plenaire) diskussies, 

- tijdmeting door deel van de leraren. 
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- toetsen, cijfergeving, behoefte aan open toetsen; 

- determinatie problematiek; 

- heterogene klassen: is het onde~i.ljs meer aangepast aan de leerlingen? 

Methode - vragenlij st, 

- interviews, 

- diskussies. 

Onderstaande analyses kunnen in afhankelijkheid-van het type klas uit

gevoerd worden. 

A. Analyse van de resultaten op F- en S- toets van één blok. 

Enkele deelvragen zijn: 

- treedt binnen een leerstofeenheid verbetering op van de toets

resultaten; 

- hebben de herhaalbladen effekt; 

- hoe moeten de normen van de verwijzing naar de herhaalbladen liggen? 

B. Analyse van leerwegen over gegevens van'één tot twee jaar 

Welke patronen zijn er en zijn er standaardpatronen? 

- bijv. treedt er fixatie van leerwegen op; 

Vanuit M3.stery Learning: 

- is er een aanmerkelijke groep leerlingen met het patroon: 

begin slecht, worden beter (door herhaling), blijven beter; 

- blijven (bijna) alle leerlingen op voldoende niveau beheer~en 

en met hoeveel moeite (herhaalbladen)? 

Methode - analyses over de gemeenschappelijke toetsen. 
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4. tlQ~_iê-~D-hQ~_QD~~i~S~1~-~i~h_g~_hQ~gigg_~D-illQ~iyg~1~-Y~-g~ 
1~~~1igg~n-~~Q~Y~-gg~~~~gê? 

Een belangrijk doel van het projekt is de motivatie van de leerlingen 

vasthouden ÓÓk in de derde klas en ÓÓk als ze geen natuurkunde kiezen. 

Mastery Learning zegt: als de leerlingen de stof blijven beheersen, 

blijft hun motivatie behouden. Dit zou dan vooral voor de z~vakke 

leerlingen gelden. De snelle leerlingen moeten hun motivatie 

behouden door de extra stof. 

Methode - vragenlijsten leerlingen op verschillende momenten tijdens 

de onderbouw, 

- korreleren van motivatie met leerwegen en niveaus, 

- mening leraren, vergeleken met vroegere situaties. 

In het model zijn een aantal aspekten die voor de meeste leerlingen 

nieuw en ongebruikelijk (en voorlopig ook alleen voor natuurkunde 

optredend) zijn: 

- formatieve toetsing; 

- herhaalbladen; 

- vrije keuze extra stof; 

- zelfdeterminatie. 

Methode - vragenlijsten, 

- interviews. 

6. ~§_h~~-g~~Q~~g_Qê~:~~1-YQQr_h~~-Y~-D~~~~~Jg~-~-g~_Qgg~rQQ~~ 
~iDYQ1_§g_g§§~hi~? 

a. zinvol: is natuurkunde dusdanig sequentieel dat de mastery 'aanpak 

aantrekkelijk is. 

b. geschikt: biedt de natuurkunde voldoende mogelijkheden om de 

herhaalbladen en extra bladen in te vullen. 
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Methode - analyse van het curriculum, 

- ad a. vragen aan leraren en andere deskundigen. 

1. !§_~~i~~1~]Q~~~!~ê1i~g-~-~~~-ê~~~~r~!~gêY~rg~n9_~gQ~r~~~1!J~ 
YQQr_9i~_gêQ!ê9_Y~-h~~-2~9~~!J§? 

- beschrijving van deze methode, 

- hoe ervaren de leraren deze methode, 

- mening deskundigen, 

- aspekten scholing. 

1.5.2 De zelfstandige opctrachten van studenten. 

In de werkgroep F 10 heeft in de periode '76 - '78 een aantal doktoraal

studenten hun zelfstandige opdracht (afstudeeropdracht; doktoraalskriptie 

binnen de geldende regels van de subfakulteit) uitgevoerd. 

Hun opdracht had steeds een deelaspekt van het totale onderzoek tot 

onderwerp. 

De ontwikkeling van het instrumentarium voor het onderzoek speelde daarbij 

een belangrijke rol. 

In de eerste helft van 1978 verschijnen de skripties van 4 studenten. 

Hun opdrachten zijn als volgt te omschrijven: 

heeft vooral geparticipeerd in de curriculumontwikkeling 

bij het projekt. Zijn zelfstandige opdracht ligt in het 

verlengpe van de onderzoeksvragen 6 en 7. 
is vooral betrokken geweest bij de toets ontwikkeling. 

In zijn skriptie wordt naast de rol van de toetsen in 

het onde~nijs vooral aandacht besteed aan de 

explicitering van onderzoeksvraag 3 en de beschrijving 

van programmatuur voor toetsanalyse. 

~~§_ygn_ggr_~~grg: besteedt aandacht aan de rol van leerdoelen in zowel het 

(DBK) onderwijs als de curriculumontwikkeling, ~n aan de 

ontwikkeling van de lerarenvragenlijst. 

heeft als student van de T.H. Eindhoven zijn afstudeer

onderzoek bij F 10 gedaan. 

Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van twee leerli~ 

vragenlijsten: een algemene attitudelijst en een meer 

specifieke vragenlijst over het DEK-onderwijs. 



• 

- 21 -

Literatuurverwijzingen bij hoofdstuk 1. 

1. Scholengemeenschappen, herziene samenvatting van de ervaringen en 

konklusies van de werkgroep scholengemeenschappen, 's-Gravenhage, 

1970. 

2. Adviezen betreffende ondersteuning in het innovatieproces 

middensch?ol, uitgave I.C.M. 

3. De inrichting van het voortgezet onderwijs, 

Dr. J .H. Raat, Wolters Noordhoff. 

4. Naar een struktuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het 

primair en secundair onderwijs, 

struktuurnota, 1975. 

5. Interne Differentiatie, eindverslag van de voorstudie: 

'Differentiatie binnen klasseverband', SVO projekt 0173, 1972, 

Drs. P. de Koning. 

6. Idem als 5, maar nu alleen bladzijde 52. 

7. Projekt Leerplan Ontwikkeling Natuurkunde te Utrecht. 

8. Verslag enquête augustus 1974, 

rapport 1, werkgroep DBK-na, A.L. Ellenneijer. 
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HOOFDSTUK 2: GEDIFFERENTIEERD (NATUURKUNDE) ONDERWIJS BINNEN KLASSEVER

BAND; EVALUATIE MET BEHULP VAN LEERLINGENVRAGENLIJSTEN. 

2.1.· Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van differentiatie binnen 
klasseverband (DBK), eerst algemeen (par. 2.2.) en daarna aan de hand 
van vijf voorbeelden van DEK-onderwijs, waaronder twee projekten voor 
natuurkunde: PLON en DBK-na (par. 2.3.). 
yoor vergelijking van deze voorbeelden, die onder andere wat differen-. 
tiatie betreft, sterk uiteenlopen, kan worden nagegaan welke aspekten 
algemeen gelden voor onderwijs met interne differentiatie (= DBK). 
De voorbeelden van DEK-onderwijs komen wel overeen wat betreft 'differen
tiatie-breedte': het onderwijs van de voorbeelden heeft betrekking op 
heterogene groepen waarin twee of drie (aansluitende) schooltypen ver
tegenwoordigd zijn (lbo/mavo- havo/vwo- mavo/havo/vwo). 
Voor het DBK-na onderwijs worden een aantal aspekten van gedifferenti
eerd onderwijs (binnen klasseverband) onder andere met behulp van twee 
leerlingenvragenlijsten geëvalueerd (par. 2.4.) 
Wat verder mogelijk is met de leerlingenvragenlijsten bij de evaluatie 
van het projekt DBK-na komt in paragraaf 2.4. ook aan de bod •. 
Hoewel de algemene beschrijving van DBK in paragraaf 2.2. zoveel mogelijk 
is afgestemd op de leerlingenvragenlijsten, was een zekere 'overlap' met 
paragraaf 1.2. en 1.3. niet te vermijden. 

2.2. DBK: Algemene beschrijving 

2.2.1. Omschrijvin$! 

Bij DBK wordt de jaarklas gehandhaafd als eenheid waarbinnen het onderwijs
leerproces zich afspeelt. Er kunnen verschillen ontstaan tussen individu
ele leerlingen of groepjes leerlingen ten aanzien van (leerstof)doelen, 
het tempo waarin de doelen bereikt worden en ten aanzien van werkvormen 
en instruktievormen. 
In principe wordt de mate waarin er verschillen kunnen ontstaan en de 
aard van de verschillen bepaald door de gekozen organisatievorm van het 
onderwijsleerproces (het model) en een aantal randvoorwaarden zoals het 
beschikbare materiaal. 
Binnen deze ruimte die organisatie en randvoorwaarden bieden, hebben leraar 
en leerlingen nog de mogelijkheid om samen of zelf verschillen aan te 
brengen. 

2.2.2. Waarom DBK? 

Onder andere vanuit het huidige systeem van het voortgezet onderwijs, de 
ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs (zie o.a. Raat, 1977, van 
Kemenade e.a. 1975, 1977), de vervolgopleidingen en de maatschappij in 
zijn geheel~kunnen een aantal eisen geformuleerd worden waaraan het (al
gemeen) voortgezet onderwijs moet voldoen, vooral het ·onderbouwonderwijs 
(klas 1, 2 en 3). 
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Vijf van de belangrijkste eisen zijn: 

1. Het onderbouwonderwijs moet geschikt zijn voor heterogene groe
pen. 

2. Het onderbouwonderwijs moet aan leerlingen, ouders, leraren en 
begeleidende instanties binnen en buiten de school voldoende en 
duidelijke gegevens leveren om een verantwoorde en bevredigende 
keuze (schooltype, pakketkeuze) mogelijk te maken. 

3. Het onderbouwonderwijs in een bepaald vak moet enerzijds geschikt 
zijn als (voorlopig) eindonderwijs en anderzijds tegelijk kunnen 
dienen als voorbereiding op vervolgonderwijs in dat vak in de 
bovenbouw. 

4. Binnen het onderwijs moet plaats zijn voor eigen verantwoordelijk
heid van de leerling. 

5. Het onderwijs moet bevorderen dat de leerlingen een positieve 
houding ten opzichte van 'verder leren' houden of krijgen. 

ad 1: Deze eis volgt uit het bestaan van heterogene brugklassen (zie ook 
par. 1.2.). 

ad 4: Als leerlingen na hun schooltijd in hun werkkring en daarbuiten 
verantwoordelijkheid krijgen toegeschoven, moeten ze in hun 'werk' 
op school leren met verantwoordelijkheid om te gaan. 

ad 5: Voor de onderbouw heeft het 'verder leren' in eerste instantie 
betrekking op de bovenbouw. 
Leerlingen moeten echter ook na afloop van hun middelbare school
karrière positief staan tegenover 'verder leren' in het algemeen 
(van Kemenade, 1975, hoofdstuk 3: De open school). 

Onderwijs met interne differentiatie heeft meer mogelijkheden om aan deze 
eisen te voldoen dan het gangbare 'klassikale' onderwijs. 
In paragraaf 2.2.3. wordt dat toegelicht. 

2.2.3. Voorwaarden waaraan DBK onderwijs voldoet; 
kenmerken van DBK onderwijs 

De voorwaarden en kenmerken van DBK onderwijs die in deze·paragraaf be
schreven worden, kunnen worden afgeleid uit de beschrijving van de vijf 
praktijkvoorbeelden in paragraaf 2.2.4. Een aantal ervan vindt men ook 
in een publikatie van de Koning (1972). 

Voorwaarden 

DBK is een vorm van geïndividualiseerd onderwijs, in die zin dat het in
speelt op de mogelijkheden en interessen van de individuele leerling. Om 

dit binnen klasseverband te bereiken, moet het onderwijs voldoen aa~ en
kele voorwaarden die als vragen geformuleerd kunnen worden: 

1. Is het onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van de leerling? 
2. Is het onderwijs voor de leerling relevant en ervaart de leer

ling dat ook zelf? 
3. Biedt het onderwijs ruimte voor verschillende samenwerkingspatro

nen binnen de (klasse)groep? 
4. Is er een onbelemmerde voortgang mogelijk voor de. leerling bij 

het werk op school en bij het (t)huiswerk? 
5. Is er tijdens het onderwijsleerproces sprake van een voortduren

de leerlingevaluatie die aan alle betrokkenen duidelijke infor
matie geeft over de leeraktiviteiten van de leerling en de bij
behorende leereffekten? 
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ad 1: Enkele voorbeelden: 
De eisen die aan de leerling gesteld worden ten aanzien van zelf
standig werken (waarbij ook 'samenwerken' hoort) moeten aangepast 
zijn aan zijn mogelijkheden. De leerling moet bijvoorbeeld vol
doende houvast hebben aan de organisatie van het onderwijs (doel
duidelijkheid). 

- De (verplichte) leerdoelen (basisstof) moeten binnen het bereik 
liggen van de leerling. 

- De leerling moet in eigen tempo kunnen werken. 
ad 2: Onder 'relevant' moet in dit verband worden verstaan: leuk, plezie

rig, interessant, belangrijk. 
Daarom is het belangrijk dat de leerling kan werken aan onderwerpen 
waarin hij geïnteresseerd is en die het verband laten zien tussen 
natuurkunde en de samenleving. 

ad 3: Het onderwijs is een sociaal gebeuren, zeker bij DBK. Om dit sociale 
proces goed te laten verlopen, moeten er mogelijkheden zijn voor 
allerlei samenwerkingspatronen. Er ontstaat dan bovendien ruimte 
voor sociale doelen zoals 'leren samenwerken'. 

ad 4: De onbelemmerde voortgang kent twee aspekten: 
Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een opeenvolging van 
duidelijke (leerstof)doelen. Als een leerling of een groepje leer
lingen een bepaald doel bereikt heeft, moeten er nieuwe doelen zijn 
waarop de leerlingen zich kunnen richten. 
Er kunnen zich,· op de tweede plaats, voortgangsproblemen voordoen 
op weg naar een bepaald doel. Bijvoorbeeld als het de leerling niet 
duidelijk is wat hij moet doen. Of als de leerling niet verder kan 
omdat benodigde materialen ontbreken. Of als de leerling teveel 
terugvalt (of moet terugvallen) op individuele hulp van de leraar 
die deze dikwijls niet onmiddellijk kan geven. 

ad 5: Deze informatie moet aan de leerling zelf en zijn ouders, aan de 
leraren en aan begeleidende instanties een duidelijk beeld geven 
van de werkwijze, de bereikte (leer)doelen en de mogelijkheden van 
de leerling op kortere en/of langere termijn. Daarvoor is het no
dig dat er aangepaste evaluatie-instrumenten ontwikkeld zijn die 
niet alleen het eindresultaat meten maar ook tussentijds infor
matie geven. 
Ook moeten er momenten zijn ingebouwd waarbij leerlingevaluatie 
op een meer informele manier kan plaats vinden. 

In het ideale geval moet DBK op de vijf gestelde vragen met 'ja' kunnen 
antwoorden. 

Kenmerken. 

1. Samenwerkingspatronen. 

De leerlingen werken alleen of in groepjes. De samenstelling van de 
groepjes is afhankelijk van dè eigen voorkeur van de leerlingen, de 
rol die de leraar erbij heeft en de aktiviteiten waarmee de leerlingen 
bezig zijn. Verdeeld over verschillende groepjes en individuele leer:... 
lingen kunnen aktiviteiten die van elkaar verschillen tegelijk plaats 
vinden. 
De samenstelling van de groepjes kan zich van tijd tot tijd wijzigen. 

2. 'Klassikale momenten' 

Klassikale momenten, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van instruk
tie, verminderen sterk. Ze komen vooral voor aan het begin en het eind 
van een les en blok, waarbij de klassikale instruktie ook betrekking 
heeft op de organisatie van de les. 
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Klassegesprekken ZLJn minder specifiek leerstofgebonden. Ze zijn ook 
bedoeld om de leerlingen een overzicht te geven van aktiviteiten, 
werkwijzen en resultaten van de groep, hun eigen plaats daarin en 
om het karakter van de klas als 'groep' te aksentueren. 

3. Manier van werken. 

De leerlingen werken op een zelfstandige manier. Dat betekent niet 
alleen dat ze zelf aan het werk zijn. Het betekent ook dat er ruimte 
is voor eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt voor elke leerling in
dividueel maar ook voor de leerlingen binnen een groep(je). De ver
antwoordelijkheid uit zich voor een belangrijk gedeelte in een aan
tal keuzen. 
Voorbeelden: 
De leerling kan werken volgens een Cgedeeltelijk) zelf gemaakt plan. 
De leerling kan kiezen voor een bepaalde werkwijze. 
De leerling kan kiezen aan welk onderwerp hij wil werken. 
De leerling kan kiezen in welke volgorde hij bepaalde aktiviteiten 
.gaat aanpakken. 
De leerling kan kiezen hoeveel en wat voor huiswerk hij maakt. 
De leerling kan zelf bepalen wanneer hij een bepaalde test maakt. 
De leerling legt zelf informatie vast over zijn leeraktiviteiten 
en leerresultaten. 

4. Rol van de leraar. 

De leraar is vooral organisator, observator em begeleider (van indivi
duele leerlingen en van groepjes). Hij is ook administrateur: vanuit 
zijn observaties en de evaluatie-instrumenten legt hij informatie vast 
over de aktiviteiten en leerresultaten van de leerlingen. 
Tenslotte is de leraar evaluator van het onderwijsleerproces (even
tueel samen met sektie- en teamkollega's en leerlingen). 

5. Leerlingevaluatie. 

Tijdens het onderwijsleerproces is er sprake van een leerlingevaluatie 
die, veel meer dan bij het klassikale onderwijs, het karakter heeft 
van een kontinu informatieproces. Daarbij wordt de informatie zowel 
door de leerling als door de leraar verzameld.' 
Het.aksent ligt meer op wat de leerling kan dan op wat hij niet kan. 
Afhankelijk van de duidelijkheid van de informatie naar de leerling 
toe, kan deze zijn eigen leeraktiviteiten en prestaties op hun waarde 
schatten met behulp van de leraar en andere leerlingen. 
Het is dit facet van DBK waarbij de begeleidende rol van de leraar voor
al gestalte kan krijgen. 

2.2.4. Differentiatiemodellen 

Bij de vijf beschrijvingen van voorbeelden van DEK-onderwijs in paragraaf 
2.3. worden begrippen gebruikt die te maken hebben met differentiatie
modellen.-Daarom worden in deze paragraaf enkele opmerkingen over diffe
rentiatiemodellen gemaakt. 
Het model bepaalt in principe de differentiatieruimte en daarmee voor een 
belangrijk deel de mogelijkheden om het onderwijs meer of minder te indi
vidualiseren. De keuze van het model wordt daarom onder andere bepaald door 
de mate van individualisatie die men nastreeft. Als het model bijvoorbeeld 
moet aansluiten bij de gangbare situatie op de scholen is het noodzakelijk 
om vanuit een beperkte differentiatie te starten. 

- ---·-- ' 
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Een tweede faktor die meespeelt bij de keuze van een model, zeker tijdens 
de eerste periode, betreft de vaardigheden die de leerlingen hebben als 
ze het DEK-onderwijs binnenstappen. ~et model moet aansluiten bij deze be
ginvaardigheden. Vooral de zelfstandigheid en de mate waarin de leerlingen 
kunnen samenwerken binnen hun groep spelen een belangrijke rol. 
Een derde overweging heeft te maken met de mogelijkheden van het betreffen
de vak om zich in te passen in een bepaald differentiatiemodel. 
Tenslotte moet het model natuurlijk afgestemd zijn op de doelen die men met 
het onderwijs wil bereiken. 

Bij alle modellen speelt de bloktijd.een belangrijke rol. Binnen de blok
tijd wordt een bepaald programma afgewerkt dat per leerling kan verschil
len. De start van een nieuw blok betekent voor alle leerlingen weer een 
nieuw gezamenlijk·startpunt. 
De bloktijd kan sterk uiteen lopen. 

Grote bloktijden, van 4 maanden en langer, komen voor bij modellen met pure 
tempodifferentiatie. Alle leerlingen doorlopen dezelfde (leer)stof maar 
in hun 'eigen' tempo. Vaak wordt wel een minimumtempo aangegeven. Deze tempo
modellen zijn moeilijk hanteerbaar binnen het jaarklassen-systeem, waarbij 
de klas de belangrijkste ontmoetingsplaats is voor de leerlingen binnen de 
school. 

Kleinere bloktijden, van één week tot enkele maanden, treft men aan bij 
de basisstof - herhaalstof - extrastof modellen (waarvan het DBK-na model 
er een is). Alle leerlingen doorlopen de basisstof, daarna kunnen hun 
leerwegen verschillen. Bij deze modellen is differentiatie naar doelstel~ 
~ingen.en een beperkte tempodifferentiatie mogelijk. Ze kunnen aansluiten 
bij de huidige schoolsituatie .en bevatten meer struktuur en houvast voor 
leerling en leraar dan de tempo-modellen. 

Een zware eis bij de basisstof - herhaalstof - extrastof modellen is dat de 
basisstof binnen het bereik moet liggen van alle lèerlingen. 

Tenslotte zijn er modellen waarbij de differentiatie naar (leer)doelen 
centraal staat en waarbij tempo-differentiatie wel kan optreden maar niet 
systematisch is ingebouwd. 
Meestal starten de leerlingen vanuit een gezamenlijk thema en werken van
daar uit (in groepjes) gedurende de bloktijd aan verschillende onderwer
pen. Deze opzet past goed binnen een projektmatige aanpak van het onderwijs 
en opent de mogelijkheden tot een vèrgaande individualisatie. 
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2.3. Vijf voorbeelden van DBK op scholen voor (algemeen) voortgezet 
onderwijs 

2.3.1. Roncalli, Schagen, Franeker, PLON, DBK-na 

Roncalli (situatie tot 1970) 

Het Roncalli College te Bergen op Zoom is door de Mammoetwet omgevormd van 
een mms tot een scholengemeenschap voor havo/vwo met een driejarige brug
periode. Vanuit het Daltonsysteem ontwikkelde de school zelf vanaf 1962 
een zogenaamde 'vrije tempo werkwijze' op basis van de principes: vrijheid, 
zelfwerkzaamheid en samenwerking. 
Alle leerlingen verwerken de havo leerstof van de eerste drie jaar als 
basisstof, in 'eigen' tempo. Een aantal leerlingen doet de basisstof dan 
ook in minder dan 3 jaar. 
Op het tempo zit een soort horizontale rem: de leerling moet voor alle 
vakken ongeveer gelijk op werken. Per trimester worden de klassen geher
groepeerd tot klassen waarvan de leerlingen overgeveer even ver zijn. 
Het klasseverband wordt dus na elk trimester verbroken. 
De principes vrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking worden uitgewerkt 
in het eerste Roncallicahier waaruit enkele stukjes gelicht zijn (Pedroli, 
1970, blz. 8 e.v.): 

Vrijheid: 

"Vrijheid tot het doen van de volgende stap, vrijheid tot het iedere keer 
weer maken van een keuze, vrijheid tot het aanvaarden van zelfbeslissende 
verantwoordelijkheid. Vrijheid dus als opgave, en een lang niet altijd ge
makkelijke opgave .... 
De leerling leert de eigen mogelijkheden en beperkingen onderkennen en er 
op natuurlijke wijze naar handelen. In schooltermen gesproken ontstaat in 
concreto de volgende situatie: de leerling organiseert en kiest zelf welk 
'werk' en wanneer hij dit zal maken, de leerling kiest zelf het tijdstip 
om overhoord te worden, vraagt zelf zijn 'proefwerken' aan en bepaalt niet 
zelden het onderwerp van de les". 

Zelfwerkzaamheid: 

"Op het Roncalli College is slechts 50% van de beschikbare lestijd gereser
veerd voor het lesgeven, 'de instruktie', de overige 50% van de tijd kun
nen de leerlingen besteden aan het bestuderen van de leerstof, het laten 
overhoren of nazien van taken, het persoonlijk kontakt met de leraar, het 
samen met andere leerlingen repeteren of bespreken van moeilijkheden, het 
afleggen van kontrales of het raadplegen van naslagwerken in de biblio
theek. 
De leerling is in de tweede helft van de les vrij zich naar een ander lokaal 
te begeven of in de werknissen te gaan studeren. In principe studeert de 
leerling zelf, verovert de leerstof zelf zover hij kan". 

Samenwerking: 

"Het is en blijft een sociaal gebeuren door de wisselwerking tussen leraar· 
en leerling en de leerlingen onderling. 
Samenwerken is dus niet alleen gewenst, maar zelfs vereist .•• 
In dit samenwerken ligt bovendien een grote aantrekkelijkheid. Talloos Z~Jn 
de mogelijkheden dit te stimuleren. Leerlingen kunnen elkaar overhoren, 
elkaar helpen bij moeilijkheden-interinstruktie- zelf·werk ontwerpen, proef
kontrales opstellen, stof en indeling bespreken met de leraar, deskundigen 
van buiten aantrekken, literatuur aandragen". 
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Roncalli kort samengevat: 

De werkwijze is binnen de school ontwikkeld vanuit een onderwijssysteem 
(Dalton) wat raakvlakken heeft met de 'vrije tempo werkwijze'. Tijdens 
een trimester is er sprake van DEK-onderwijs met tempodifferentiatie. 
De differentiatie strekt zich uit over 2 tot 3 jaar. Zelfstandig werken, 
eigen verantwoordelijkheid en samenwerking nemen een centrale plaats in. 

Schagen (situatie tot 1974) 

De rijksscholengemeenschap Schagen is een school voor mavo/havo/vwo met 
een brugperiode van 2 jaar voor leerlingen die naar de mavo doorstromen 
en van 3 jaar voor de havo/vwo leerlingen. 
Vanaf 1 augustus 1969 werd met behulp van het Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum en het Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie op 
deze school voor een aantal vakken geëxperimenteerd met werkvormen van 
gedifferentieerd onderwijs binnen de heterogeen samengestelde eerste en 
tw~ede klassen. Elke vaksektie die deelnam aan het experiment probeerde 
voor zijn vak een basisstof - herhaalstof - extrastof model te ontwik
kelen (van Eyk, 1976). 
Alleen voor het vak wiskunde is het experiment voltooid en geëvalueerd 
(de Kat e.a., 1976). Bij de beschrijving van het wiskundeonderwijs komen 
drie belangrijke aspekten naar voren: 
1. De mavoleerstof fungeert als basisstof. Na de basisstof maken de leer

lingen een diagnostische toets en kiezen dan zelf voor herhalingsop
drachten of verrijkingsopdrachten. 
Deze vrije keuze is een goed voorbeeld van de manier waarop de leerling 
binnen het zelfstandig werken verantwoordelijkheid heeft. Hierdoor 
nemen tevens de noodzaak en de mogelijkheden toe voor de leerling om 
zijn eigen leeraktiviteiten te evalueren. 
Of zoals het in de eindrapportage van het projekt Schagen wordt gefor
muleerd: "Op deze wijze kunnen de leerlingen ~èlf leren hun weg door 
de leerstof te bepalen" (de Kat e.a., 1976). 

2. Het maken van de herhalings- en verrijkingsopdrachten gebeurt (volgens 
het model) in groepsverband. De leerlingen zijn vrij te bepalen met 
wie ze willen samenwerken. 

3. Het differentiatiemodel is gewijzigd ·nadat er enige ervaring mee was 
opgedaan. De bloktijd werd kleiner gemaakt, onder andere: "omdat het 
moeten kiezen voor een periode van enkele lessen vaak nog te moeilijk 
was voor brugklasleerlingen", (de Kat e.a., 1976). 
Het model werd dus op dit punt aangepast aan de mogelijkheden van de 
leerling. 

Schagen kort samengevat: 

Het experiment is op de school begonnen voor een aantal (maar niet alle} 
vakken. Het is voor wiskunde voltooid en geëvalueerd. 
Voor dit vak is er sprake van DEK-onderwijs op basis van een basisstof -
herhaalstof - extrastof model waarbij de bloktijd na enig· uitproberen 'is 
teruggebracht tot 2 lessen (één les basisstof, één les herhalings- en 
verrijkingsstof). 
Het werken in groepen is een belangrijk, te evalueren aspekt. Zelfstandig 
werken en eigen verantwoordelijkheid worden geaksentueerd door het keuze
moment dat in het model is ingebouwd. 
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Franeker (1971-1976) 

Op 1 augustus 1972 startte de Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria 
van Schurman in Franeker met een integratieprojekt mavo/lbo dat door 
het Christelijk Studiecentrum begeleid is. Aan de start van het projekt 
ging een jaar van voorbereiding vooraf. Doel van het projekt was de reali
sering van een tweejarige geïntegreerde brugperiode mavo/lbo (de Vries 
1974, Bakker 1973, 1976). 
Binnen dat doel werd ook gewerkt aan vakkenintegratie. Een aantal vakken 
vormden samen een geïntegreerd geheel, te weten: natuuroriëntatie (natuur
kunde, scheikunde, biologie) en godsdienstig-sociale vorming (godsdienst, 
geschiedenis, aardrijkskunde). 

Tijdens het projekt is een aantal verschillende DEK-modellen ontwikkeld. 
Bij engels en wiskunde werd bijvoorbeeld gewerkt met een basisstof -
herhaalstof - extrastof model. 

Bij natuuroriëntatie werd g_ewerkt met een meer projektmatif model waarbij de 
·_basisstof een ondergeschikte rol speelt. De leerlingen kunnen kiezen uit een groot 

aantal opdrachten of zelf met suggesties komen voor een bepaalde opdracht. 
Alle opdrachten spelen zich af rond één bepaald onderwerp. De basisstof 
is dan de leerstof (kennis en vaardigheden) die noodzakelijk is voor het 
zelfstandig uitvoeren van de opdrachten. 
Een van de knelpunten bij de modellen is de basisstof zoals blijkt uit een 
artikel van het weekblad 'Uitleg' (Uitleg, 1978, 549, blz. 4 t/m 6): 
"Men heeft in Franeker bovendien de ervaring dat de oorspronkelijke basis
. stof nu voor veel leerlingen te moeilijk blijkt te zijn. De grote vraag 
.bij dit systeem is: wat moet het niveau van de basisstof zijn?" 

Een van de uitgangspunten van ·het projekt is 'opvoeding tot samenwerking'. 
Dit resulteert in verschillende vormen van groepswerk. De meeste leraren 
kiezen daarbij voor afwisseling: ze werken wel met kleine groepen maar ook 
klassikaal. Het laatste is vooral op bepaalde momenten het geval: aan het 
begin van elke serie lessen en (bij wiskunde) na de differentiatieperiode 
aan het einde van een leseenheid. 
Men heeft in Franeker door het werken met DEK-modellen ervaren dat de leer
lingen veel zelfstandiger leren werken en dat de leraar meer tussen de leer
lingen staat dan voor de klas: 
"Dat geeft een heel ander kontakt. Je weet ook veel meer van je leerlingen" 

(Uitleg, 1978, 549, blz. 6) • 

. Een van de doelstellingen van het projekt luidt: 
"Oriëntatie en zelfdeterminatie van de leerlingen". 
Als een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken, wordt beschouwd 
de kontinue rapportage die de leerlingen zelf bijhouden. Zo'n verslag kan 
verschillende vormen aannemen! 

vVan registratieformulier bij natuuroriëntatie tot een soort procesrapporta
ge. Daarbij gaat het vak nederlands het verst: de kontinue rapportage gaat 
niet alleen over prestaties maar ook over de ontplooide aktiviteiten. 

Franeker kort samengevat: 

Het integratieprojekt betreft de totale school. 
Er zijn verschillende DEK-modellen ontwikkeld. Bij alle modellen speelt 
'basisstof' een rol maar niet bij elk model dezelfde. 
Het bepalen van het niveau van de basisstof geeft nog problemen. 
Het werken in groepen en zelfstandig werken komen naar voren als belang
rijke aspekten van het onderwijs in Franeker. 
De leerlingen houden zelf bij wat ze gedaan hebben en wat hun prestaties 
zijn, waarbij de mate waarin dat gebeurt afhankelijk is van het vak. 
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PLON 

Onder ausp1c1en van de CMLN (Commissie Modernisering Leerplanontwikkeling 
Natuurkunde), thans -samenhangend met de oprichting van de SLO (Stichting 
Leerplan Ontwikkeling) - overgegaan in de ACLO-N (Advies Commissie Leerplan 
Ontwikkeling-Natuurkunde) is in samenwerking met de vakgroep didaktiek 
natuurkunde van de RU te Utrecht het Projekt Leerpakket Ontwikkeling Natuur
kunde (PLON) gestart met als doelstelling: de systematische ontwikkeling 
en evaluatie van een onderwijsleerpakket voor natuurkunde voor mavo, havo 
en vwo. 

Ongeveer 15 mavo en havo/vwo scholen werden aangezocht om het materiaal 
in drie revisieronden uit te proberen. Het tweede klas mavo materiaal heeft 
in het schooljaar. 77-78 zijn tweede revisie achter de rug. 
Het pakket voor de tweede klas mavo is gekonsentreerd rond zeven thema's 
die elk ongeveer 10 lessen in beslag nemen. De leerlingen hebben de moge
lijkheid om vanuit verschillende startpunten en in verschillende richtingen 
aan een thema te werken. Op deze wijze maken de leerlingen zich (in de 
onderbouw) 'vanzelf' basiskennis en basisvaardigheden eigen, terwijl er 
tegelijk een grote mate van differentiatie (naar doelen, interesse, aktivi
teiten) mogelijk is. 
In de visie van het PLON is niet het leereffekt maar de leeraktiviteit de 

.kern van het onderwijs. Vanuit eigen en andermans iëeraktiviteiten moeten 
voor de leerling bepaalde leereffekten duidelijk worden. 

Leeraktiviteiten kunnen het karakter hebben van 'zelf onderzoekend bezig 
zijn'. Leerlingen kunnen een eigen vorm geven aan de leeraktiviteiten waar
door eigen verantwoordelijkheid ingebouwd wordt. Leeraktiviteiten dienen 
in behoorlijke mate gebaseerd te zijn op samenwerking tussen leerlingen 
onderling, al of niet samen met de leraar. Leeraktivitéiten kunnen gericht 
zijn op (zelf)evaluatie, bijvoorbeeld in de vorm van 'rapportage van eigen 
werk aan de klas'. 
"Zo'n aktiviteit kan de leerlingen helpen hun eigen werk en dat van anderen 
kritisch te bekijken" (van Aalst e.a., 1977, blz. 16). 

De leraar bespreekt, in zijn begeleidende rol, met de leerling diens akti
viteiten en draagt daarmee bij tot de kontinue (zelf)evaluatie van de leer
ling. In de lerarenhandleiding bij het introduktiethema van de tweede klas 
(derde versie). wordt dit als volgt onder woorden gebracht: 
"U helpt een leerling weinig door met hem te bespreken wat hij zich had 
moeten herinneren, of wat hij had kunnen zien als hij beter had gekeken. 
U helpt e.en leerling door hem zijn eigen beleving te laten vertellen, 
hem te helpen dat zo te doen dat voor hem zelf duidelijk wordt wat hij 
heeft gedaan en gezien" (van Aalst e.a., 1977, blz. 14). 

PLON kort samengevat: 

Het PLON-projekt heeft betrekking op het vak natuurkunde. Er wordt gewerkt 
met blokken van ongeveer 10 lessen. Binnen een blok is een grote mate van 
differentiatie mogelijk, wat betreft doelen, interesse en aktiviteiten. 
Basisstof wordt niet apart aangeboden. De leerlingen maken zich de benodig
de basiskennis en basisvaardigheden eigen gedurende hun leeraktiviteiten. 
Deze aktiviteiten spelen een centrale rol binnen het onderwijs. Ze zijn 
onder andere gericht op zelfstandig werken, zelf onderzoeken, .samenwerken 
en (zelf)evaluatie. Binnen de aktiviteiten is ruimte voor eigen verantwoor
delijkheid van de leerlingen. 
Leerlingevaluatie heeft in eerste instantie betrekking op leeraktiviteiten 
en dan pas op leereffekten. 
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DBKna 

Vanuit de vakgroep didaktiek natuurkunde van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam zijn kontakten gelegd met een aantal scholen om te komen tot een 
DBK-projekt voor het vak natuurkunde. Dit resulteerde in een samenwerkings
verband van 28 scholen en een werkgroep uit de vakgroep didaktiek. 
Binnen dit samenwerkingsverband wordt het materiaal ontwikkeld en geëvalu
eerd voor natuurkunde DEK-onderwijs in klas 2 en 3 mavo/havo/vwo. Het aksent 
bij het gebruikte basisstof - herhaalstof - extrastof model ligt op de 
basisstof die wat onderwerpen en niveau betreft in grote lijnen overeenkomt 
met de leerstof die gebruikelijk is. Er is, met name in klas 2, een beperkte 
differentiatie naar doelen en interesse mogelijk. 
Voor een uitgebreide beschrijving van model, leerstof en toetsen wordt ver
wezen naar hoofdstuk 1. Hier wordt. alleen nader ingegaan op facetten die 
kenmerkend zijn voor DEK-onderwijs. 
De mogelijkheid voor de leerlingen om zelfstandig te werken is aanwezig bij 
de voorbereiding van de toetsen (vooral de F-toets), in de basisstof perio
de pij het leerlingenpraktikum, bij het werken aan de herhaalbladen en bij 
de keuze van en het werken aan de extrastof. 
Er liggen binnen een blok drie duidelijke keuzemogelijkheden waarbij de 
leerling verantwoordelijkheid krijgt ~oegeschoven: 

1. Een leerling die zijn herhaalblad(en) snel (thuis) afmaakt kan (meer) 
tijd besteden aan extrastof. 

2. De leerling kiest zelf welke extrastof hij gaat doen en op welke manier. 
3. De leerling kan zelf de manier bepalen waarop hij de F-toets voorbereidt 

en in welke mate. Voor de F-toets wordt immers geen cijfer gegeven. 

Er zijn ook drie mogelijkheden waardoor de leerling zijn prestaties en 
aktiviteiten kan evalueren: 

1. De resultaten van de F-toets, gekoppeld aan de manier waarop hij deze 
toets heeft voorbereid. 

2. De mate waarin hij uiteindelijk de basisstof beheerst (de resultaten van 
de S-toets) en de manier waarop deze beheersing tot stand is gekomen 
(het aantal herhaalbladen waaraan hij gewerkt heeft). 

3. De mate waarin en de manier waarop hij extrastof doet. 

Binnen de basisstof biedt vooral het leerlingenpraktikum de mogelijkheid om 
in groepjes te werken. Na de basisstof is er een zinvolle samenwerking 
mogelijk bij leerlingen die hetzelfde herhaalblad gaan doen. Tenslotte zijn 
er bij het werken aan extrastof natuurlijk ook samenwerkingsmogelijkheden 
als leerlingen hetzelfde onderwerp kiezen. 
Klassikale momenten zullen zich vooral voordoen in de basisstofperiode. In 
de herhaal/extrastof periode ligt het aksent bij de leraar op zijn begelei
dende rol. 

DBKna kort samengevat: 

Het projekt DBKna heeft betrekking op het vak natuurk~~de. 
De leerstof is georganiseerd volgens een basisstof - herhaalstof - extrastof 
model en verdeeld in blokken van ongeveer 10 lessen. 
De basisstof (6 lessen) beperkt de differentiatie mogelijkheden maar zorgt 
wel voor 'aansluiting' bij gangbare vormen van klassikaal onderwijs. 
Doordat er bij de basisstof uitgegaan wordt van leerlingenpraktikum is er 
voldoende ruimte voor zelfstandig werken. 
Vooral de F-toets en de extrastof geven de leerlingen de mogelijkheid tot 
(zelf)evaluatie en verantwoordelijkhe~~-
De begeleidende rol van de leraar kanmet name vooral bij de voorbereiding 
van de F-toets en in de herhaal/extrastof periode gestalte krijgen. 
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2.3.2. Samenvatting van de vijf voorbeelden 

De in -paragraaf 2. 2·. 4. bescllreven kenmerken van DBK-onàèrwijs ZlJn, 
zoals uit de gegeven beschrijving biijkt, bij alle voorbeelden in meer of 
mindere mate terug te vinden. Soms zijn ze duidelijk ingebouwd in het model. 
Soms wordt aangegeven dat er ruimte is voor een bepaald kenmerk. Of dat 
kenmerk ook zichtbaar wordt en hoe, hangt vooral af van de filosofie achter 
het model en van de manier waarop leraar en leerlingen het model invullen. 
Het 'keuzemoment' bij SCHAGEN is een voorbeeld waarbij de zel.t:s~andigheid __ ! 

van de leerling vastligt in het model. Daartegenover staat bijvoorbeeld dat 
bij PLON de begeleidende rol van de leraar niet of nauwelijks in het model 
vastligt. Door de ruimte die er is, ZlJn er voor de leraar wel mogelijkhe
den zijn begeleidende rol extra aksent te geven, vooral in de richting die 
de PLON-filosofie. aangeeft. 

Opvallend bij alle voorbeelden is het aksent op en de ruimte voor samen
werkingspatronen. Hieruit blijkt duidelijk dat DBK als vorm van geïndividu
aliseerd onderwijs anders is dan 'individueel onderwijs'. 

'Zelfstandig werken' komt bij de projekten als centraal kenmerk naar voren. 
Maar dan wel zelfstandig werken, 
- dat dikwijls binnen groepsverband pas goed tot ontplooing komt; 
- waarbij eigen verantwoordelijkheid, vaak in de vorm van duidelijke keuze-

momenten, is ingebouwd; 
- waarbij de leerling houvast moet hebben aan een duidelijke en haa~bare 

organisatiestruktuur; 
- waarbij de leerling voortdurend begeleid wordt door de leraar • 
• 
Wat betreft organisatiestruktuur en begeleiding door de leraar liggen de 
aksenten bij de projekten verschillend: 
Aan de ene kant zijn er projekten met een organisatiestruktuur die sterk 
bepalend is voor het onderwijs 1met een beperkte differentiatieruimte, 
waarbij ook de begeleidende rol van de leraar beperkt is. De leerlingen 
kunnen daarbij veel houvast hebben aan de organisatiestruktuur (SCHAGEN, 
DBK-na) • 
Aan de andere kant zijn er voorbeelden waarbij sprake is van een meer open 
struktuur van de organisatie met grote mogelijkheden voor differentiatie 
(RONCALLI, PLON). Bij deze voorbeelden ligt het aksent sterk op de leraar 
als begeleider. De leerling zal zijn houvast voor een groot deel aan deze 
begeleiding moeten ontlenen. 
Tenslotte komt bij een vergelijking van de vijf voorbeelden naar voren dat 
er vanuit verschillende opvattingen over basisstof gewerkt wordt. 
Op de eerste plaats zijn er verschillen wat betreft de inhoud van de 
basisstof: 

basisstof is de 'normale' stof van het 'laagste' schooltype dat verte
genwoordigd is binnen de heterogene groep (RONCALLI, SCHAGEN); 

- de basisstof moet akseptabel zijn, qua niveau en omvang, voor iedereen 
die drie jaar op havo of vwo gezeten heeft en ook voldoende voor toela~ 
ting tot de bovenbouw havo en vwo (DBK-na); 

- basisstof is de leerstof die noodzakelijk is voor het zelfstandig uitvoeren 
van opdrachten in de periode waarin sprake is van differentiatie (Franeker~ 

natuuroriëntatie) 

Het PLON ontbreekt in dit rijtje .omdat daar geen beschrijving van 'basis
stof' werd aangetroffen. 

Op de tweede plaats zijn er kennelijk verschillende manieren waarop de leer
lingen zich de basisstof eigen maken (al dan niet afhankelijk van de inhoud 
van die basisstof): 
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bij Roncalli gebeurt dat vooral door de leerlingen in eigen tempo 
te laten werken; 
bij SCHAGEN en DBKna via een 'klassikaal' stukje gevolgd door (gerichte) 
herhaling op basis van formatieve toetsing; 

- bij PLON gaat men van de veronderstelling uit dat de leerlingen zich de 
benodigde basiskennis en vaardigheden vanzelf eigen maken tijdens hun 
leeraktiviteiten. 
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2.4. Evaluatie van het projekt DBK-na met behulp van leerlingenvragen
lijsten 

2.4.1. Inleiding 

De interne evaluatie van het projekt DBK-na is te onderscheiden in een 
aantal aspekten die in paragraaf 2.4.2. kort besproken worden. 
Eén van die aspekten is de produktevaluatie waarbij onder andere gebruik 
wordt gemaakt van twee, binnen het projekt DBK-na ontwikkelde leerlingen
vragenlijsten. 
Deze vragenlijsten hebben betrekking op de volgende twee samenhangende 
onderzoeksvragen (par. 1.5.1.): 

1. Wat vinden de leerlingen van het DBK-na onderwijs? 
2. Hoe is en hoe ontwikkelt zich de attitude van de leerlingen ten opzichte 

van natuurkunde en de natuurkundelessen? 

De inhoud van de leerlingenvragenlijsten komt tot stand op basis van de" 
beschrijving van het DBK-na onderwijs in paragraaf 1.4.3. en 2.3.1. en 
de beschrijving van gedifferentieerd onderwijs (binnen klasseverband) in 
de paragrafen 2.2. en 2.3. 
De funktie en de inhoud van de vragenlijsten wordt in paragraaf 2.4.3. 
verder uitgewerkt. 

2.4.2. Evaluatie van het projekt DBK-na 

In paragraaf 1.5.1. zijn een aantal min of meer operationele onderzoeks
vragen geformuleerd waaruit blijkt dat de evaluatie van het projekt uiteen 
valt in drie stukken: evaluatie van het samenwerkingsverband (organisatie
evaluatie), evaluatie van het onderwijsleerproces (procesevaluatie) en 
evaluatie van de produkten die het onderwijsleerproces heeft opgeleverd 
(produktevaluatie). 
Wat betreft de organisatie-evaluatie wordt verwezen naar onderzoeksvraag 
nr. 7 van paragraaf 1. 5 .l. 
De procesevaluatie vindt plaats voor en tijdens de ontwikkeling van het 
kurrikulum (de Corte, 1973). Revisie van blokken en evaluatie van onder
zoe~sinstrumenten, bijvoorbeeld revisie van toetsen, maken er deel van 
uit. 
Bij de produktevaluatie van het projekt DBK-na wordt onderzocht of de doel
stellingen van het projekt zijn bereikt. De centrale onderzoeksvraag daarbij 
luidt: 

"Is differentiatie binnen klasseverband een onderwijskundig antwoord op 
de heterogeniteit van klassen?" 

Binnen deze vraag wordt nagegaan, of het DBK-na onderwijs aangepast is aan 
de mogelijkheden en inspeelt op oe interessen van de leerlingen, of DBK-na 
onderwijs haalbaar is voor de leraar, of het differentiatiemodel:- geschikt 
is voor de natuurkunde in de onderbouw en in hoeverre de huidige situatie 
op de scholen (ruimte, materiaal, amanuensis) geschikt is voor DBK-na 
onderwijs. 
Naast toetsen, interviews, observaties en een lerarenvragenlijst wordt er 
bij de produktevaluatie ook gebruik gemaakt van leerlingenvragenlijsten. 
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2.4.3. Evaluatie met behulp van leerlingenvragenlijsten 

Er zijn twee leerlingenvragenlijsten·ontwikkeld: de DEKLIJST en de 
ATTITUDELIJST. Doel en inhoud van deze vragenlijsten worden besproken 
aan de hand van de twee onderzoeksvragen uit paragraaf 2.4.1. 
Daarna worden uit deze onderzoeksvragen een aantal vragen afgeleid die 
bij de evaluatie van het projekt DEK-na gebruikt kunnen worden. 

De DEKLIJST 

De DEKLIJST wordt in eerste instantie gebruikt bij het beantwoorden van 
de onderzoeksvraa9" "Wat vinden de leerlingen van het DEK-na onderwijs?" 
De DEKLIJST beschrijft dus, vanuit de leerlingen, een aantal aspekten 
die kenmerkend zijn voor het DEK-na onderwijs, zoals F-toets en extra
stof, en waarin DEK-na zich (naar de leerlingen toe) onderscheidt van 
meer klassikale vormen van onderwijs. 
Daarnaast hebben onderdelen van de DEKLIJST betrekking op een aantal voor
waarden van gedifferentieerd onderwijs (waaronder aangepastheid en rele-' 
vantie) en op het centrale kenmerk van DEK: de zelfstandige manier van 
werken. 
Hoewel de DEKLIJST niet gekonstrueerd is als attitudelijst, kunnen bij de 
evaluatie ervanJbepaalde onderdelen toch naar voren komen als represen
tanten van attitudekomponenten. 

De ontwikkeling van de DEKLIJST wordt besproken in paragraaf 4.3. en 4.4. 
pe evaluatie7mogelijkheden worden uitgewerkt in paragraaf 4.4.5. 

De ATTITUDELIJST 

Leerlingattitudes (of schoolattitudes) hebben onder andere betrekking op 
vakken, lessen en manier van werken. Ze geven een beeld van de kwaliteit 
van het onderwijs omdat ze zich onder andere ontwikkelen onder invloed 
van (leer)ervaringen en (leer)gedrag van de leerlingen (par. 3.2.). 
Hoewel attitudes geen betrouwbare voorspellers zijn van gedrag (par. 3.2.) 
kunnen leerlingattitudes toch een aanwijzing vormen voor het (leer)gedrag 
in de nabije toekomst. 
Uit het bovenstaande blijkt het belang van de onderzoeksvraag waarop de 
ATTITUDELIJST betrekking heeft: "Hoe is en hoe ontwikkelt zich de attitude 
van de leerlingen ten opzichte van natuurkunde en de natuurkundelessen?" 

Deze attitude is opgebouwd uit een aantal attitudekompanenten die gericht 
zijn op aspekten van het vak natuurkunde en het natuurkunde onderwijs. 
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen specifieke aspekten van 
het DEK-na onderwijs en algemene aspekten van gedifferentieerd onderwijs 
(binnen klasseverband) die uiteraard ook voor DEK-na onderwijs gelden. 
De ATTITUDELIJST beperkt zich tot attitudekompanenten die gericht zijn op 
de twee belangrijkste algemene aspekten van (gedifferentieerd) onderwijs, 
te weten: ~~ngepastheid en relevantie (par. 2.2.3.). 
M~1::~ bE:;!h_u!.:e va~!!_ _de vragenlij_st kan het verloop bepaald worden van· deze · 
atti tudekomponenten tijdens het tweede~en derde Ïeerjaar. 

Daarmee levert de ATTITUDELIJST een bijdrage aan de beantwoording van de 
volgende twee onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre is het DEK-na onderwijs volgens de leerlingen aangepast 
aan hun mogelijkheden? 

2. Ervaren de leerlingen het onderwijs als relevant en in welke mate? 
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De attitudekompanenten van de ATTITUDELIJST nemen elk apart een bepaalde 
'dimensie' voor hun rekening van het.aspekt van het onderwijs waarop ze 
betrekking hebben. 
Zo wordt één van de dimensies van het relevatie-aspekt vertegenwoordigd 
door de attitudekomponent 'plezier in natuurkunde en de natuurkundelessen'. 

De dimensies en daarmee de attitudekompanenten worden afgeleid uit de be
schrijving van DBK in de paragrafen 2.2. en 2.3. 
Het blijkt dat de attitudekompanenten samen een algemene attitude repre
senteren die met een door Kremers (1978, blz. 40 e.v.) gehanteerde formu
lering aangeduid kan worden als: 'attitude ten aanzien van natuurkunde en 
de natuurkundeles~en' (in tegenstelling tot een 'natuurkundige attitude'). 
Aangezien de attitudekompanenten betrekking hebben op algemeen geformuleer
de (aanpassings en relevantie) aspekten van natuurkunde en de natuurkunde
lessen, verhoogt dat de bruikbaarheid van de lijst (t.o.v. de DEKLIJST) 
en opent mogelijkheden voor externe validatie (par. 4.6.5.5.). 

De ontwikkeling van de ATTITUDELIJST wordt besproken in de paragrafen 
4.3., 4.5. en 4.6., de evaluatiemogelijkheden worden uitgewerkt in 4.7. ~ 

Een aantal afgeleide onderzoeksvragen 

De twee Yragenlijsten kunnen gebruikt worden bij de beantwoording van één 
of meer van de volgende vragen die verdeeld zijn in drie soorten: 

A. Vragen die ingaan op de oorzaken van een bepaald attitudeverloop, zoals: 

1. Bestaan er attitudeverschillen tussen groepen? 
Bijvoorbeeld tussen havo/atheneum, verlengde brugperiode/niet ver
lengde brugperiode, jongens/meisjes. 

2. Is de groep leerlingen waarvan de attitude in de loop van het tweede 
en/of derde leerjaar achteruit/vooruit gaat, te karakteriseren? 

3. Is er een verband tussen de attitude of attitude-ontwikkeling van 
leerlingen en hun leerprestaties, leerwegen, persoonskenmerken en 
schoolkarrière-gegevens? 

' B. Een vraag die te maken heeft met validatie van onderzoeksinstrumenten 
(par. 4.6.5.5.): 

4. Zijn de attitudegegevens een ondersteuning of aanvulling 
voor de interviews/observaties en lerarenvragenlijst, of andersom? 
(scripties M.v.d. Weerd, A. Miedema, A. Mooldijk). 

C. Een vraag die betrekking heeft op alternatieve toepassingen van de vragen
lijsten: 

5. Zijn de vragenlijsten bruikbaar op school? (par. 4.6.5.6.) 
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HOOFDSTUK 3 : ATTITUDE-METINGEN EN ONTWIKKELING VAN 

(ATTITUDE) VRAGENLIJSTEN 

3.1 Inleiding 

Binnen hetprojekt DBK-na zijn twee leerlingenvragenlijsten ontwikkeld : 
de DEKLIJST en de ATTITUDELIJST. 
De DEKLIJST geeft een beschrijving van een aantal belangrijke onderdelen 
van het DBK-na onderwijs, zoals dat door de leerlingen ervaren en aange
geven is. De ATTITqDENLIJST is bedoeld om na te gaan in hoeverre de leer
lingen natuurkunde en de natuurkundelessen van het DBK-na onderwijs als 
relevant ervaren en als aangepast aan hun eigen mogelijkheden. 
Daartoe kunnen met de ATTITUDELIJST een aantal attitudekompanenten 
(aparte dimensies van een algemene attitude) van de leerlingen gemeten 
worden. \ 
De zin van attitudemeting in dit verband wordt toegelicht in paragraaf 
3.2, terwijl in paragraaf 3.3 een verantwoording wordt gegeven van de 
keuze van het type meetinstrument. 

Verder worden in dit hoofdstuk een aantal belangrijke facetten besproken 
van de ontwikkeling van testen in het algemeen, waarbij de nadruk ligt 
op (attitude)vragenlijsten (par. 3.4). 
In paragraaf 3.5 worden (attitude)metingen met behulp van vragenlijsten, 
VQOrzien van een aantal kritische kanttekeningen. 
Tenslotte worden in paragraaf 3.6 de opmerkingen over de ontwikkeling van 
(attitude}vragenlijsten toegespitst op de DEKLIJST en de ATTITUDELIJST. 

3.2 Waarom attitudemetingen ? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat het psychologisch 
begrip "attitude" en de relatie tussen attitude en gedrag worden toege
licht. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van de pré-publikatie van 
Gerjo Kok over ~'Attitude en gedrag" (1977) waarin hij een overzicht geeft 
van onderzoeken en opvattingen over de relatie tussen attitude en gedrag 
vanaf het ontstaan van het begrip attitude tot nu toe. 

Dat het begrip attitude aanleiding geeft en heeft gegeven tot veel 
dis}:ussie is af te leiden uit het volgende citaat uit de reeds genoemde 
pré-publikatie : 

" Het begrip attitude is een van de meest gebruikte en tevens een 
van de meest omstreden begrippen in de sociale psychologie. 
Over de definitie van attitudes heerst geen konsensus. De meeste 
sociaal-psychologen zijn het eens over drie zaken : dat een atti
tude aangeleerd is, dat een attitude op de een of andere manier 
gedrag beïnvloedt en dat zulk gedrag evaluatief konsistent is, 
dat wil zeggen : op een systematische manier gunstig of ongunstig 
is ten aanzien van het attitudeobjekt. 
Een onvolledige werkdefinitie kunnen we aan Fishbein & Ajzen 
(1975) ontlenen: een attitude is een aangeleerde prédispositie 
om op konsistent gunstige of ongunstige wijze te reageren op een 
bepaald objekt. 
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In de klassieke opvattingen van attitudes was sprake van kognitie, 
affektie en gedrag. In de praktijk van het meten werd alleen de 
affektieve faktor gebruikt: een gunstige of ongunstige evaluatie 
van hetattitude-objekt. In de hedendaagse attitudemodellen wordt 
steeds meer uitsluitend de evaluatieve faktor als de attitude opge
vat, zie bijvoorbeeld Fishbein & Azjen (1975). De attitude wordt 
duidelijk onderscheïden van kognities en van gedrag." (Kok, 1977, 
blz. 1 en 2) 

In het vervolg van dit verslag wordt steeds de affektieve komponent 
bedoeld als er sprake is van een attitude. 
In het artikel van Kok wordt verder een overzicht gegeven van de opvat
tingen die vooral ~inds de vijftiger jaren ontwikkeld zijn ten aanzien 
van de relatie tussen attitude eri gedrag. 
Kort samengevat komt dit overzicht op het volgende neer: 

1. Vanuit de ontstaansgeschiedenis van het attitudebegrip werd een hoge 
mate van overeenstemming tussen attitude en bijbehorend gedrag ver
ondersteld. Attitudes werden vanuit deze opvatting gebruikt om gedrag 
te voorspellen. . 

2. Er werd in veel onderzoekingen gekonstateerd dat er ï'nkonsistentie was 
tussen attitude en gedrag (Festinger 1964, Deutscher 1966, Wicker 1969). 

3. Volgens een aantal onderzoekers is de inkonsistentie te wijten aan 
tekortkomingen in de methode van onderzoek (Liska, 1975). 

4. Daarnaast werd het uitgangspunt bij een aantal studies: 
attitudes beïnvloeden het gedrag naast andere faktoren (Liska, 1975) • 

• Vooral de "sociale norm" heeft naast de attitude invloed op gedrag 
(Fishbein & Ajzen, 1975). 

5. Tenslotte zijn er een aantal onderzoekers die ervan uitgaan dat atti
tudes beïnvloed worden door gedrag (Festinger 1957, Kiesler 1971, 
Bern 1970, 1972). 

Vooral in situaties waarbij sprake is van verandering word gedrag, 
behalve door een attitude ook door andere faktoren (waaronder andere 
attitudes) beïnvloed en treedt er een terugkoppeling op waarbij gedrag 
op zijn beurt weer de attitude beïnvloedt. 
In het volgende schema dat ontleend is aan de systeemleer wordt gepro
beerd dit terugkoppelmechanisme in beeld te brengen. In de figuur is te 
zien dat aan de· faktor "sociale norm" een regelfunktie is toegekend. 

Figuur 1 

pcRóoon.. x 

ALS 

Al:titud.em~hi11E 

Schema voor de beinvloeding van attitudes 
door gedrag 

\ 
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De (leer)ervaringen fungeren in eerste instantie als ingangssignaal 
voor de "attitudemachine", de attitude zelf is het uitgangssignaal. 
De attitude ten aanzien van een bepaald gedrag (het uitgangssignaal) 
wordt vergeleken met de sociale norm ten aanzien van datzelfde ge-
drag. De sociale norm wordt daarbij opgevat als regelsignaal. Het 
resultaat van deze vergelijking wordt omschreven als "intentie tot 
het bepaalde gedrag" (Fishbein & Ajzen, 1975). In de figuur gaat de 
gedragsintentie zond.<er meer over in het bepaalde gedrag zelf dat op
treedt als terugkoppelsignaal en samen met de (leer)ervaringen het 
ingangssignaal gaat vormen. De overeenkomst tussen intenties en 
werkelijk gedrag is echter niet altijd perfekt (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Het schema van figuur 1 is alleen bedoeld als illustratie van de terug
koppeling van gedrag en van de funktie van de sociale norm. 
Ook andere faktoren kunnen belangrijke invloed hebben, zowel op de ont
wikkeling van de attitude als rechtstreeks op het gedrag. Een van deze 
faktoren wordt gevormd door de "verwachting" die de leerling heeft, 
bijvoorbeeld ten aanzien van zijn prestaties, in vefgelijking met die 
prestaties zelf (zie ook par. 4.7). 
Voor een schematisch overzicht van een aantal faktoren die van invloed 
zijn gebleken op attitudes die te maken hebben met school wordt ver~ 
wezen naar Khan en Weiss (1973). 

Voor de evaluatie van onderwijs vormt de opvatting dat attitudes mede 
bepaald worden door gedrag een belangrijk gegeven. Vanuit dit stand
punt gezien is het zinvol om attitudes en/of het verloop van attitudes 
te bepalen omdat daardoor gegevens verkregen worden over het gedrag 
van leerlingen in de.periode die aan de meting vooraf gaat. 
Als bijvoorbeeld de attitudekomponent "plezier in natuurkunde" is toege
nomen tijdens een bepaalde periode, kan dit betekenen dat leerlingen 
niet alleen leuke ervaringen hebben gehad met natuurkunde, maar er 
met steeds meer plezier aan gewerkt hebben, ook op momenten dat de 
leuke ervaringen afwezig waren. 

3.3 Keuze van meetinstrument 

Tot de meer gebruikelijke instrumenten om informatie te verzamelen over 
onderwijsprocessen behoren interviews, observaties, vragenlijsten en 
studtetoetsen. Binnen het projekt DBK-na wordt van alle vier gebruik 
gemaakt (zie ook deskripties van P. Licht, A. Mooldijk, A. Miedema). 
Veruit favoriet bij attitude-metingen zijn vragenlijsten waarbij de on
dervraagde zelf zijn attitude beschrijft (self-report, verbalized atti
tude). Vaak gebeurt dat aan de hand van beweringen (statements) waarbij 

. de ondervraagde op geprékodeerde antwoordschalen kan aangeven in hoeverre 
hij het met de beweringen eens is of oneens (Likert-items). 
Op deze wijze ontstaat er een meetinstrument dat niet alleen betrekkelijk 
eenvoudig te konstrueren is maar waarmee ook betrekkelijk snel en makke
lijk grote groepen personen ondervraagd kunnen worden. 
Ook voor de attitudemetingen binnen het hier beschreven onderzoek is ge
kozen voor deze meetmethode, onder andere omdat : 

1. De metingen betrekking hadden op een grote groep leerlingen 
(ongeveer 3000). 

2. De metingen dan tijdens de les konden plaatsvinden onder leiding 
van de leraar. 

In paragraaf 3.4.6 wordt op deze keuze verder ingegaan. 

\ 



-41-

Het_DBK-na onderwijs is binnen de nederlandseonderwijssituatie een 
betrekkelijk nieuwe onderwijsvorm. Dat betekent qat geschikte meet
instrumenten van het te gebruiken.type niet voorhande .waren. 
Wel kon gebruik gemaakt worden van uitgetest materiaal dat binnen 
het PLON is ontwikkeld. Het PLON onderwijs en het DBK-na onderwijs 
hebben een aantal, voor de leerlingen belangrijke aspekten gemeenschap
pelijk (Wierstra e.a., 1918). 
Binnen het DBK-na werd besloten om zelf een attitudevragenlijst met 
beweringen van het Likert-type te ontwikkelen • 

• 
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3.4. Konstruktie en evaluatie van (attitude)testen 

3.4.1. Inleiding 

De konstruktie gebeurt op basis van een aantal kriteria die ook gebruikt 
kunnen worden bij de evaluatie van de testen. 
In paragraaf 3.4.2. wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kri
teria, elk voorzien van een korte toelichting. Voor een uitgebreidere be
handeling wordt verwezen naar Drenth (1966), Oppenheim (1968), de Groot 
(1969) en Nunnally (1970). 
Het kriterium van de validiteit speelt een centrale rol bij de ontwikkeling 
van (attitude)vragenlijsten. Daarom wordt aan het validitéitsbegrip een 
aparte paragraaf besteed (par. 3.4.3.). 
In paragraaf 3.4.4. wordt de konstruktie en evaluatie van (attitude)vragen
lijsten in grote lijnen besproken. Aan enkele belangrijke aspekten van de 
ontwikkeling van vragenlijsten die in paragraaf 3.4.4. genoemd zijn, 
wordt een aantal aparte paragrafen gewijs. Deze aspekten zijn: betrouwbaar
bied (par. 3.4.5.), attitudeschalen (par. 3.4.6.), informele kriteria voor 
itemselektie (par. 3.4.7.) en faktoranalyse (par. 3.4.8.). 

3.4.2. Kriteria voor (attitude)testen 

Testen kunnen onder andere geëvalueerd worden aan de hand van de volgende 
kriteria die regelmatig in dit verslag opduiken. Het is daarom nuttig ze 
hier bij elkaar te zetten en kort toe te lichten (tabel J ). 
In de tabel staat bij alle kriteria aangegeven waar ze uitvoeriger ter 
sprake komen en/of waar er voorbeelden van te vinden zijn. 

kriterium Wordt uitvoerig Voorbeelden 
besproken in par. in par. 

o.a. 

1. Standaardisatie en objektiviteit 3.4.4.5. 3.5~ en bijlage 

2. Efficiëntie 3.3. en 3.4.6. 

3. Lineairiteit en reproduktie 3.4.6. ' 
4. Validiteit 3.4.3. en 4.6.5.5. 

5. Homogeniteit en betrouwbaarheid 3.4.5. en 4.6.5.5. 3.4.4.6. en 3.6. 

Tabel 1 : Kr i ter ia voor testen 

Standaardisatie en objektiviteit 

De term •objektief• wordt gehanteerd in de volgende betekenis: de persoon 
van de beoordelaar mag geen rol spelen bij het bepalen van de score. Een -
grote mate van standaardisering draagt onder andere bij aan de objektivi
teit. Dat betekent standaardisatie van zoveel mogelijk kondities en in
vloeden die op de testprestaties kunnen inwerken. Zoals het zo gelijk mo
gelijk maken van afnameprocedures, testmateriaal, instruktie, oefenvoor
beelden, tijdslimiet en verwerkingsregels. Dit komt de vergelijkbaarheid 
van,.testresultaten van verschillende afnames ten goede. 

Efficiëntie 

I 

Een test is efficiënt als hij relevante informatie verschaft terwijl de tijd 
die aan de test besteed wordt (konstruktie-, afname- en verwerkingstijd) 
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kort is in vergelijking met andere testen/meetméthoden. 

Lineairiteit en reproduktie 

Deze twee kriteria hebben betrekking op de interpretatie van de testscores. 
Een meetinstrument is lineair als een bepaalde toename van de testscore 
betekent dat de gemeten grootheid daarmee evenredig toeneemt. 
Een testscore is reproduktief als hij maar op één manier tot stand kan 
komen. De reproduktiviteit draagt bij aan de homogeniteit van een test. 

Validiteit 

Het validiteitsbegrip houdt in dat de test moet beantwoorden aan het doel 
waarvoor hij wordt gebruikt. 

Homogeniteit en betrouwbaarheid 

De homogeniteit heeft betrekking op de onderlinge samenhang van de testitems. 
Een homogene test of onderdeel van een test vertegenwoordigt maar één be
paalde grootheid/konsept/dimensie/variabele/komponent. 
Betrouwbaarheid betreft de nauwkeurigheid van de test als meetinstrument. 
Een schatting van de betrouwbaarheid wordt verkregen door de homogeniteit 
van de test te bepalen. 
Bij testen is de homogeniteit (betrouwbaarheid) een van de voorwaarden voor 
validiteit en draagt bij aan de validiteit. 

3.4.3. Testvaliditeit 

Testvaliditeit kan worden omschreven als: de mate waarin de test beantwoordt 
aam het doel waarvoor hij wordt gebruikt (de Groot, 1969). 
Nunnally (1970) onderscheidt drie soorten doelen waarop testen gericht kunnen 
zijn met de bij deze doelen behorende validiteitssoorten: 

1. Testen kunnen de geschiktheid voorspellen ten aanzien van een bepaald 
kriterium, zoals: geschiktheid voor een bepaald beroep, geschiktheid voor 
een bepaalde (beroeps)-opleiding, geschiktheid voor de brugperiode van een 
bepaalde scholengemeenschap. 
De hierbij behorende validiteit heet prediktieve validiteit (predictive 
validity). 
n.b. De betekenis van het woord 'kriterium' is hier niet dezelfde als in 

paragraaf 3.4.2. In de betekenis van paragraaf 3.4.2. spreekt men 
bij prediktieve testen van 'kriteriummaat'. 

2. Testen kunnen een evaluerende funktie hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt 
worden om na te gaan of de leerdoelen van een bepaalde onderwijsperiode 
zijn bereikt. In dit geval spreken we van studietoetsen (achievementtests). 
Bij dit soort testen is het belangrijk dat ze de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk representeren. De validiteit heet dan ook inhoudsvalidi
teit (content validity). 
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3. Testen kunnen gebruikt worden voor het meten van theoretische, 
psychologische begrippen, bijvoorbeeld intell~gentie, 'angst' en 
attitudes. De test is meer valide.naarmate hij het psychologische 
begrip beter representeert. Men spreekt daarom van begripsvalidi
teit (construct validity). 

3.4.4. Konstruktie en evaluatie van (attitude)testen 

3.4.4.1. Inleiding 

Bij het ontwikkelen van een test kunnen de volgende fasen achtereenvolgens 
onderscheiden worden: 

1. Bepaling van het doel van de test. 
2. Doelanalyse. 
3. Proeftest-samenstelling met als belangrijkste onderdeel: 

samenstelling van de itempool. 
4. Proeftest-afname. 
5. Itemanalyse, itemselektie, bepaling van de testlengte. 
6. Testevaluatie. 

De ontwikkeling van de test is daarbij gebaseerd op een viertal principes: 

1. Als centraal kriterium bij de testontwikkeling fungeert de soort 
• validiteit die gekoppeld is aan het doel van de test. 

2. Vooral bij de prediktieve en de begripsvaliditeit moet de test ge
toetst worden aan het homogeniteitskriterium. 

3. Een test kan bestaan uit meerdere homogene onderdelen die elk apart 
aan dezelfde kriteria moeten voldoen als een homogene test. 
Bij het voorspellen van een kriterium bijvoorbeeld, wordt dikwijls 
gebruik gemaakt van een batterij testen in plaats van een test. Een 
ander voorbeeld is het attitudebegrip dat kan bestaan uit een aan
tal dimensies of komponenten. 

4. In het ideale geval vormen de testitems een 'random' steekproef uit 
de i tempooL 

De verschillende fasen worden nu achtereenvolgens besproken. Een aantal be
langrijke aspekten die uit deze bespreking naar voren komen, worden in de 
paragrafen 3.4.5. tot en met 3.4.8. verder uitgewerkt. 
Voor een uitgebreide behandeling van test-ontwikkeling wordt verwezen naar 
Nunnally (1970). 

3.4.4.2. Bepaling van het doel van de test 

Dit is reeds ter sprake gekomen in paragraaf 3.4.3. 
De doelen kunnen zijn: voorspellen van een kriterium, nagaan of de doel
stellingen van een kursus bereikt zijn en meting van een psychologisc~ 
begrip. 
De hiermee samenhangende validiteiten zijn: prediktieve-, inhouds- en 
begripsvaliditeit. 

3.4.4.3. Doelanalyse (zie ook Drenth, 1977) 

Afhankelijk van het doel van de test bestaat de doelanalyse uit: 

a. Een kriteriumanalyse, meestal bestaande uit een funktie-analyse. 
Deze funktie-analyse levert het kriterium en "de kriteriummaat. 
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b. Een doelstellingenanalyse. Deze analyse geeft een omschrijving 
van de inhoud van de onderwijskursus in termen van zo operatio
neel mogelijke doelstellingen. 

c. Een analyse van het te meten bergip vanuit z'n theoretische achter
grond. Deze analyse heeft tot doel zo veel mogelijk 'observabelen' 
(observable variables) te lokaliseren die aan het theoretische 
begrip gerelateerd zijn. 

De doelanalyse dient als uitgangspunt voor het samenstellen van de item
pool. 

3.4.4.4. Proeftest-samenstelling 

Achtereenvolgens komen hierbij aan de orde: 

a. Keuze van het testtype en itemtype. 
b. Samenstelling van de itempool op basis van de doelanalyse. 
c. Samenstelling van de proeftest. 

Over de keuze van hei testtype is in paragraaf 3.3. al wat gezegd. 
Het komt er bij attitudemetingen meestal op neer dat uit efficiency
overwegingen gekozen wordt voor een test van het zogenaamde self-report 
type: de ondervraagde beschrijft zelf z'n attitude. Deze meetmethode 
heeft als gevolg dat niet de attitude zelf gemeten wordt maar een afspie
geling daarvan, de zogenaamde 'verbalized attitude' (Nunnally, 1970). 
Bij de self-report types treft men verder een aantal mogelijke attitude
schalen aan waarvan de Thurstone-, Likert-.en Guttman-schalen tot de be
kendste behoren (Edwards 1957, Oppenheim 1968). 
Met 'attitudeschaal' wordt hier overigens bedoeld: een aantal beweringen 
die samen een bepaald begrip of een bepaalde dimensie van een begrip ver
tegenwoordigen. 
De minst bewerkelijke en daardoor-populaire schalen zijn die van het Likert~ 
type. Dit type schaal wordt gebruikt in dè ATTITUDELIJST en gedeeltelijk 
ook in de DBKLIJST. In paragraaf 3.4.6. is onder andere een korte beschrij
ving van Likert-schalen opgenomen. Daar wordt de keuze van deze schaal 
verder toegelicht en wordt het itemtype besproken. 

De itempool wordt samengesteld op basis van de doelanalyse. In het ideale 
geval vormen de testitems een 'random' steekproef uit de itempool. Een be
langrijk kriterium bij de testsamenstelling is de homogeniteit. Dit kri
terium geldt dus ook voor de itempool. 
De itempool moet zo goed gevuld zijn dat de random steekproef een homogene 
serie items oplevert waarin alle nuances voorkomen die nodig zijn om een 
uitgebalanceerde verzameling proefitems te verkrijgen. Zo'n 'balanced 
test' en dus ook een 'balanced itempool' is vooral bij Likert-schalen be
langrijk. Er moeten bijvoorbeeld in de test ongeveer evenveel positief 
als negatief gestelde beweringen voorkomen. 
Als de itempool vrij beperkt van omvang is, komt de selektie meestal neer 
op een keuze die gebaseerd is op een aantal subjektieve kriteria. 
Items die het meest interessant lijken, worden bijvoorbeeld uitgekozen. 
Een aantal van deze kriteria die ook al bij de konstruktie van items een 
rol spelen, worden opgesomd in paragraaf 3.4.7. 
Aparte vermelding verdient het kriterium wat aangeduid wordt met 'face
validity'. Op basis hiervan worden items gekozen die qua formulering, zo 
op het oog het doel erg goed vertegenwoordigen. 
Face-validity kan vooral een rol spelen als laatste stap in de hele selektie
procedure en als voldoende psychometrische gegevens ontbreken. 

Het kan zijn dat bij een test een aantal begrippen (of dimensies van een 
begrip) gemeten moeten worden. Ook kan het voorkomen dat één begrip op ver
schillende manieren (met verschillende soorten items) bepaald wordt. 
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Als volgende stap kunnen deze twee situaties zich ook gekombineerd voor
doen. 
Vooral in het laatste geval valt de itempool uiteen in aparte groepen van 
items die elk weer als een itempool optreden. Voor dit soort komplexe 
situaties maakt~men bij de testsamenstelling meestal gebruik van een 
(faktorieel) schema waarmee de inhoud van een test op overzichtelijke 
wijze weergegeven wordt. Een voorbeeld van zo'n schema is te vinden 
bij Hermans (1967, blz. 37). 
Deze schema~s dienen dan meteen als uitgangspunt voor de item- en testana
lyse. 

De rangschikking van de items kan op een random manier plaatsvinden. 
Meestal echter zal men de test laten beginnen (indien mogelijk) met minder 
extreem gestelde items (of minder moeilijke items). Bovendien kan er 
'per ongelUk'> een volgorde ontstaan die bepaalde ongewenste antwoordten
denties in de hand werkt. Ook dan is enige manipulatie gerechtvaardigi. 

3.4.4.5. Proefafname · 

De proefafname heeft twee zaken tot doel: 

a. De afname dient ervoor om de noodzakelijke statistische (psychometrische) 
gegevens te verkrijgen over de items van de proeftest. 
Dan kan via uiteindelijke selektie op basis van deze gegevens de defini~ 
t~eve test tot stand komen. De proeftest moet daarom als dat mogelijk is 
meer items bevatten dat de definitieve test. 

b. De proefafname is belangrijk in verband met de standaardisatie van het 
hele testgebeuren. Enkele punten zijn: 

1. De proefgroep moet vergelijkbaar zijn met groepen waarvoor de definitie
ve test bedoeld is. 

2. De afnamekondities moeten vergelijkbaar zijn met de afnamekondities 
bij de definitieve test maar bovendien ook vergelijkbaar voor alle 
ondervraagden binnen de proefgroep zelf. 

3. De instrukties voor proefpersonen en proefleiders worden uitgetest. 
Deze instrukties zijn meestal schriftelijk met daarbij een mondelinge 
toelichting. 

4. De manier van secring moet vastliggen. 
_5. Als er normen gehanteerd worden, moeten deze bekend zijn. 

3.4.4.6. Itemanalyse, itemselektie en testlengte 

De itemanalyse is gericht op het homogeniseren van de test. 
Naarmate de test homogener is, is hij betrouwbaarder (par. 3.4.5.) en draagt 
meer bij aan de validiteit van de test. 
De homogeniteit (of interne konsistentie) van een test wordt meestal berekend 
volgens coëfficient alpha (par. 3.4.5.) die dus een maat is voor de betrouw
baarheid van de test. Coëfficient alpha.varieert tussen 0 en 1 waarbij waarden 
in de buurt van 0.80 meeestal al als akseptabel beschouwd worden, zeker als 
de test voor onderzoeksdoeleinden gebruikt wordt (Nunnally 1970, Edwards 
957, blz. 161). 
Bij de interpretatie van de waarden van coëfficient alpha speelt naast het 
testdoel ook het gebruikte schaaltype en de testlengte een rol. Wat schaalty
pen betreft wordt voor een uitleg hiervan verwezen naar paragraaf 3.4.6. 
Wat testlengte betreft wordt in paragraaf 3.4.5. onder andere uiteengezet 
dat de betrouwbaarheid van homogene testen toeneemt bij verlenging. Bij een 
kleine test- of schaallengte wordt daardoor eerder een wat lagere coëfficient 
alpha geaksepteerd dan bij een grotere test- of schaallengte. 
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De eigenschap dat bij testverlenging de betrouwbaarheid toeneemt, wordt ge
bruikt bij de itemselektie en de bepaling van de testlengte: 

Op basis van item-test korrelaties ( of. nog beter: item-rest korrelaties 
waarbij de rest gelijk is aan de test minus het item zelf) worden de 
items geselekteerd. Van bijvoorbeeld 15 items met de hoogste item-rest 
korrelaties wordt coëfficient alpha bepaald. Heeft deze een waarde die 
kleiner is dan de gewenste dan voegt men nog een aantal items toe en 
berekent opnieuw coëfficientalpha. Van items met een item-rest 
korrelatie die kleiner is dan 0.20 wordt verondersteld dat ze geen 
merkbare bijdrage leveren aan de homogenisatie. 

Als de itempool voldoende items oplevert met een grote item-rest korrelatie 
kan men door testverlenging proberen de betrouwbaarheid van de test te· 
vergroten. Aan de andere kant wordt de testlengte van de test beperkt door 
de afnametijd die beschikbaar of gewenst is. Vooral in afnamesituaties met 
jongere leerlingen (tot 15 jaar) mag de afnametijd niet te lang zijn, 
anders komen er concentratieproblemen. Bij vragenlijsten met maar één type 
items zit de afwisseling alleen in de formulering van deze items.Bij deze 
testen is een maximalè afnametijd (exclusief instruktietijd) van 15 minuten 
aan te bevelen. Een vragenlijst met Likert-items mag dan maximaal 40 tot 
50 items bevatten. 

Om een aantal redenen is het wenselijk dat de frequentieverdeling van de 
testscores symmetrisch verdeeld is (Nunnally 1970). We gaan bijvoorbeeld 
van de veronderstelling uit dat meting van een attitude bij een grote 
groep personen bij benadering een symmetrische verdeling van de meetscores 
oplevert. 
De itemanalyse die gericht is op het homogeniseren van de test zal meestal 
ook een symmetrische frequentieverdeling van de testscores te zien geven. 
Is dat het niet.het geval dan kan voor items van het Likert-type de 
verdeling van de items rond het neutrale punt van het antwoordkontinuurn 
worden gewijzigd. Het beste is een verdeling waarbij de items gelijk 
verdeeld zijn naar beide kanten van het kontinuurn met niet teveel extreme 
items aan iedere kant. 
Als de vermoedelijke struktuur van het begrip dat de test wil meten daar
toe aanleiding geeft, kan de itemanalyse uitgebreid worden met een 
faktoranalyse.·In het geval van attitudes die meestal bestaan uit verschil
lende dimensies is het zelfs efficiënter om de itemanalyse te beginnen met 
een faktoranalyse. Of om met Nunnally (1970) te spreken: 

"The use of faktor analysis with itempools relating 
to attitudes .i:s the major exception to the 
principle that it is usually unwise to start an 
item analysis with faktor analysis" 

In paragraaf 3.4.8 wordt faktoranalyse apart besproken. 

3.4.4.7. Testevaluatie 

De testevaluatie heeft vooral betrekking op de betrouwbaarheid. en de 
validiteit van de test. 
Gegevens over de betrouwbaarheid worden door de itemanalyse verstrekt. Een 
homogeniteitsberekening voor de uiteindelijke testitems geeft een goede 
schatting van de betrouwbaarheid van de test (par. 3.4~5). 
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De evaluatie ten aanzien van het validiteitskriterium is voor de drie 
genoemde validiteitstypen verschillend: 

Inhoudsvaliditeit : 

Een goede inhoudsvaliditeit wordt voornamelijk verkregen door een zorg
vuldig konstruktie- en afnameplan samen te stellen en door een goede 
"vertaling" van de doelst;ellingen in testitems. Het is daarbij van 
belang dat het onderwijs dat ook werkelijk gegeven wordt, overeenkomt 
met de geformuleerde doelstellingen en dat deze formulering zo konkreet 
mogelijk is. 
Enkele mogelijkheden om een indruk te krijgen van de inhoudsvaliditeit 
van een test zijn: 

1. De testhomogeniteit (coëfficient alpha). 
Vooral als er zoiets bestaat als een algemeen kursusdoel. 

2. Vergelijking van de testresultaten voor en na een periode van 
training. 

3. Korrelatie met de scores van een test die bedoeld is om hetzelfde te 
. meten. 

Prediktieve validiteit 

Deze validiteit kan uitgedrukt worden in een korrelatiekoëfficient door 
de test of de testen te korreleren met het kriterium. 
Wil men iets meer kunnen zeggen over de voorspelling behalve de mate 
waarin hij uitkomt dan moet de test of de testen zelf homogeen zijn.en 
moet vaststaan wat ze vertegenwoordigen. Hiermee zijn we aangeland bij 
de begripsvaliditeit. 

Begripsvaliditeit 

De validering van testen die psychologische begrippen meten is een 
komplexe zaak. 
Nunnally (1970) onderscheidt in dit proces drie fasen: 

1. Specifikatie van het domein van observabelen. Dit vindt al plaats in 
een vroeg stadium van de testkonstruktie bij de doelanalyse. 

2. Onderzoeken in welke mate alle of sommige van deze observabelen met 
elkaar korreleren of in welke mate ze op dezelfde manier heinvloed worden 
door experimentele "treatments". 

3. Onderzoeken of een meting van het begrip op verwachte wijze korre
leert met metingen van andere begrippen. 

Magnusson (1960) voegt hier nog aan toe: 

4. De studie van verschillen tussen groepen die volgens de theorie 
moeten verschillen. 



• 

-49-

3.4.5 Betrouwbaarheid (de Groot 1969,Nunnally 1967,1970) 

De. betrouwbaarheid van een test, uitgedrukt in een betrouwbaarheids
koëfficient, is een maat voor de nauwkeurigheid van de testscores en 
kan waarden hebben tussen 0 (onbetrouwbaar) en 1 (betrouwbaar) . 
Voor twee paralleltesten is de betrouwbaarheid van elke test apart,gelijk 
aan de korrelatie tussen'de testen. Paralleltesten zijn, wat scores betreft, 
op een konstante na hetzelfde (afgezien van toevallige fluktuaties) . 
Een schatting vàn de betrouwbaarheid van een test kan dus verkregen worden 
door de test te korreleren met een andere test waaarbij wordt aangenomen 
dat beide testen dezelfde grootheid meten. De kwaliteit van deze schatting 
hangt af van de mate waarin de testen als parallel zijn te beschouwen. 
Bij gebrek aan een paralleltest kan een goede schatting van de betrouw~ 
baarheid verkregen worden door de bestaande test te splitsen in twee stukken 
die parallel zijn, en daarna de korrelatie tussen de opgesplitste delen 
te berekenen. Het splitsproces kan worden uitgevoerd voor een willekeurig 
aantal delen tot de limiet: splitsing in items. Dit laatste heeft de 
voorkeur omdat het een stabielere schatting geeft dan splitsing op een 
andere manier (de Groot,1969). 
De schatting die men op deze manier van de be,trouwbaarheid verkrijgt wordt 
homogeniteit genoemd omdat op deze wijze de mate bepaald wordt waarin de 
afzonderlijke delen van de test met elkaar samenhangen. 
Via variantie-rekening kan verder de wiskundige formule afgeleid worden 
waarmee de homogeniteitskoëfficient (alpha) te bepalen is: 

r = koëfficient alpha. 

(- :>: Vi1 ). n = aantal items in de test. 
n 

~ V12= r 
n-1 vtt de van de iternvarianties. som 

<rl= de testvariantie 

Betrouwbaarheid en testscore 

Testscores kunnen worden samengesteld uit een ware score en een foutscore 
waarbij wordt aangenomen dat de foutscore een "normale" frequentieverde~ 
ling bezit rond nul. De standaardafwijking van de foutscores wordt de 
standaardmeetfout genoemd van de testscores. 
In de testscores wordt de betrouwbaarheid vertegenwoordigd door de 
standaardmeetfout via de volgende formule: 

Cft V{_ 1-alpha) 

standaardmeetfout. 

standaardafwijking van de 
testscores. 

Met behulp van de standaardmeetfout kunnen betrouwbaarheids-intervallen 
gekonstrueerd worden rond de testscores: 
Als de foutscores normaal verdeeld zijn rond nul, is het verschil tussen 
testscore en ware score (ongeacht het teken) in onqeveer 66% va~ de 
gevallen kleiner dan . v~ en in ongeveer 95% van de gevallen kleiner dan 
2x Gë. Neemt men dus als betrouwbaarheids-interval aan beide kanten van 
de testscore een marge van 2 ~ dan is de kans ongeveer 95% dat de ware 
score zich in dat interval bevindt. 
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Betrouwbaarheid en testlengte 

Met behulp van de Spearman-Brown formule (de Groot, 1969,blz.232) 
kan berekend worden hoeveel maal men een test homogeen moet verlengen om 
een bepaalde hogere betrouwbaarheid te verkrijgen dan de oorspronkelijke 
test bezit. 
Met behulp van deze formule kan bijvoorbeeld berekend worden dat het 
aantal items vermenigvuldigd moet worden met een faktor 1.3 om de betrouw
baarheid van een test te verhogen van 0.75 tot 0.80. Voor een stijging 
van 0. 85 naar 0 •. 90 is een faktor nodig van ongeveer 1.6. 

3.4.6. Attitudeschalen 

Items ,(beweringen) die samen een bepaalde dimensie vertegenwoordigen, 
vormen een zogenaamde attitudeschaal zoals aangegeven in paragraaf 
3.4.4,blz.8. Een attitudetest kan een aantal schalen bevatten als de 
attitude uit verschillende komponenten bestaat. Het aantal items van een 
schaal ligt meestal tussen 5 en 25. 
De items zijn beweri~gen waarbij de ondervraagde kan aangeven of hij het 
met de bewering in kwestie eens is of oneens. Soms is de mogelijkheid 
aanwezig (zoals bij Likert-items het geval is) om aan te geven in hoeverre 
men het met een bewering eens of oneens is. 

De attitudeschalen van Thurstone, Guttman en Likert behoren tot de meest 
gebruikte en bekende attitudeschalen. De volgende, korte beschrijvingen 
van deze schalen zijn ontleend aan Oppenheim ( 1968). 

Thurstone-schalen 

Een Thurstone-schaal bestaat uit een aantal beweringen waarmee de onder
vraagde het eens kan zijn of oneens. 
Via een ordeningsprocedure ("the paired-comparisons technique" of "the 
method of equal-appearing intervals") worden met behulp van van beoor-
delaars, uit de itempool een serie beweringen gekozen die met gelijke 
tussenafstanden zijn gerangschikt langs een kontinuurn waarop de mate van 
positiviteit ten aanzien van de attitude wordt aangegeven. 
De beweringen zijn in een random volgorde gerangschikt in de uiteindelijke 
schaal. Aan de hand van de groep beweringen waarmee de ondervraagde het 
eens is( of m.b.v. de oneens-groep) kan worden vastgesteld op welke plaats 
van het kontinuurn hij zich bevindt. 

Guttman-schalen 

Een Guttman-schaal bestaat uit een aantal beweringen van het eens/oneens 
type of van een type dat dichotoom gemaakt kan worden. . 
B~j de selektieprocedure (scalogram~analyse) worden beweringen uitgekozen 
die kumulatief zijn: wanneer iemand het met een bepaalde bewering eens 
is, moet hij het ook met alle minder.positieve beweringen eens zijn. 
Voor een bepaalde testscore is bij deze methode precies na te gaan welke 
beweringen eens en welke beweringen oneens gescoord zijn (reproduktiviteit). 
Dit vormt meteen een aanwijzing voor de homogeniteit van de sch~al. 

Likert-schalen 

De ondervraagde kan bij een Likert-item op een meerpuntsantwoordschaaL. 
aangeven in welke mate hij het met de betreffende bewering eens of 
oneens is 
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Meestal worden vijfpuntsschalen gebruikt. Aan de vijf antwoordkategorieën 
van de antwoordschaal worden bijvoorbeeld de scores 1 tot en met 5 of 
0 tot en met 4 toegekend. De antwoordschaal kan .. er dan als volgt uitzien: 

neutraal, 
êl:9 eens eens weet niet oneens erg oneens 

I I I I I 
5 4 ' 3 2 1 

Onder de aanname dat alle items van een attitudeschaal hetzelfde meten 
(homogeniteit) kunnen de itemscores opgeteld worden. De somscore vormt _ 
dan de.attitudeschaal-score. 
Het is voor de Likert-schaal het beste dat de itempool weinig neutrale 
items bevat en weinig extreme items aan beide kanten van het antwoord
kontinuum. Beweringen die erg extreem zijn in beide richtingen lijken 
minder variantie te produceren dan beweringen die minder extreem zijn 
(Nunnally,1970,blz.435). 

Vergelijking van de schalen 

Attitudeschalen kunnen onder andere op hun kwaliteit beoordeeld worden 
aarLde hand van van de volgende kriteria: homogeniteit,lineariteit en 
reproduktiviteit. 
Bij de Thurstone-schalen ligt het aksent op de lineariteit, bij de 
.Guttman-schalen op de homogeniteit en reproduktiviteit en bij de 
Likert-schalen op homogeniteit. Likert-schalen bereiken dikwijls be
~rouwbaarheden van 0.85_ of hoger, afhankelijk van hun lengte (Edwards, 
1957,blz.161). Likert-schalen·korreleren goed met Thurstone-schalen en hun 
betrouwbaarheid ligt doorgaans nog iets hoger dan de betrouwbaarheid bij 
Thurstone-schalen (Edwards, 1957,blz.160). Dat laatste wordt gedeeltelijk 
veroorzaakt doordat een Likert~item meer antwoordkategoriën heeft dan 
een Thurstone-item. 
Omdat de Likert-schaal relatief makkelijk te konstrueren en te gebruiken 
is en omdat de betrouwbaarheid van Likert-schalen doorgaans goed is, ;.werd 
deze schaal gekozen voor de ATTITUDELIJST.De schaalkeuze werd 
vergemakkelijkt omdat de attitudeschalen voor het DBK-na onderzoek niet 
hoefden te voldoen aan de kriteria lineariteit en reproduktiviteit. 

Voordelen van Likert-schalen 

1. Makkelijk te konstrueren en te gebruiken. 
2. Betrouwbaarheid dikwijls hoger dan bij Thurstone-schalen. 
3. Het aantal schaalitems kan soms erg klein zijn (drie). 
4. De ondervraagde prefereert dikwijls een schaal met meer mogelijkheden 

en met een neutraal punt boven een schaal met alleen maar de 
antwoordkategoriën eens/oneens. 

5. De Likert-schaal is goed bruikbaar voor onderzoeksdoeleinden. De 
diepere attitudestruktuur kan onderzocht worden omdat het mogelijk 
is items op te nemen die op het eerste gezicht niet zoveel te 
maken hebben met de attitude. 

6. Er wordt meer gedetailleerde informatie verkregen met een 
viifpuntsschaal dan met een eëns/oneens-schaal . 

. Nadelen Vctn Likert-schalen 

1. Slechte reproduktiviteit is mogelijk. Dezelfde testscore kan tot 
stand komen op veel verschillende manieren. 

2. Er ontbreekt aan de attitudeschaal een neutraal punt ( een nulpunt) 
en de schaal is niet lineair. De scores kunnen dus alleen in relatieve 
zin gebruikt worden (als rangorde kriterium). 
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Keuze van het aantal antwoordkategoriën 

Bij de keuze van het aantal kategoriën voor de antwoordschaal bevindt men 
zich een beetje tussen wal en schip. Als er weinig kategoriën gebruikt 
worden, gebeurt het beantwoorden te grof en gaat de mening van de 
ondervraagde teveel verloren. Aan de andere kant kunnen veel kategoriën 
wel eens de mogelijkheden van de ondervraagde te boven gaan wany,1975). 
Daarbij komt dat de betrouwbaarheid van de attitudeschaal toeneemt naarmate 
het aantal antwoordkategoriën van de andwoordschaal groter wordt 
(Edwards, 1957 ,blz.160). 
Binnen het DBKna-onderzoek hebben we gekozen.voor de "normale" vijfpunts
schaal. 

3.4.7 Informele kriteria die bij dè selektiè; wijziging en 
produktie van beweringèn gebruikt kunnen worden. 

In Edwards (1957) en Oppenheim (1968) worden een aantal informele kriteria 
genoemd waaraan de it~mpoolsamenstellers houvast kunnen hebben. Dat 
sommige van deze "tips" niet al te absoluut gehanteerd moeten worden, 
is duidelijk te maken met een aanhaling uit Oppenheim (1968,blz.115): 

"Paradoxically, however, it does nat always pay to.make the 
statements toa clear and unambigious, or to ask the respondent 
to think very hard. Often a statement that is strictly speaking 
almast meaningless, works very well because pilot work has 
shown that respondents cloak it, in their own way, with the 
meaning that our context requ:lres". 

De volgende lijst bevat een selektie uit de waslijst aan "tips" die 
er bestaat: 

Beweringen moeten kort Zl.Jn (minder dan 20 woorden) • 
Hou de taal van de beweringen eenvoudig, duidelijk en direkt. 
Geef eventuele ontkenningen duidelijk aan en vermijd dubbele 

· ontkenningen. 
Gebruik taal waarmee de ondervraagde vertrouwd is. 
Vermijd spreekwoordachtige beweringen. 
Vermijd beweringen die woorden bevatten zoals "alle, altijd, geen en 
nooit. Deze woorden geven aanleiding tot dubbelzinnigheid. 
gebruik woorden zoals "bijna, ongeveer en meestal" met gepaste 
zuinigheid. 
Probeer de beweringen wat oorspronkelijkheid mee te geven. Dan wordt 
de ondervraagde uitgedaagd na te gaan denken en een standpunt in te 
nemen. 
Probeer de beweringen zo interessant mogelijk te maken. 
Elke bewering moet één en niet meer dan één gedachte bevatten. 
Vermijd beweringen die op meer dan één manier geinterpreteerd kunnen 

·.worden. 
Vermijd beweringen van het "twee in één".:..type. Bijvoorbeeld: 
UNatuurkunde kan best belangrijk zijn maar ik vind er niks aan" •. 
Vermijd bew~ringen die irrelevant lijken ten aanzien van het psycholo
gische begrip dat ter sprake is (zie ook face-validity,blz • .9). 
Vermijd beweringen die in de ogen van de ondervraagde raar of zinloos 
·lijken. 
Zorg voor een afgewogen itempool. Dat houdt in: 
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·1. Gebruik direkte en indirekte beweringen. 
2. Gebruik beweringen die de attitude of de attitudekomponent van het ene 

extreem naar het andere "bedekken", maar gebruik niet teveel extreme 
beweringen. 

3. Gebruik ruwweg evenveel positief als negatief geformuleerde beweringen. 
4. Gebruik ruwweg evenveel items per aspekt van de attitude of de attitude 

komponent. 
5. Gebruik ruwweg evenveel beweringen in de eerste-,tweede- en derde 

persoon enkelvoud en meervoud. 

3.4.8 Faktoranalyse 

Funktie 

Het nut van faktoranalyse bij de ontwikkeling van attitudevragenlijsten is 
in paragraaf 3.4.4.6, blz. 47 al aangestipt. Faktoranalyse speelt een rol 
bij de validering van testen, zowel watbetreftprediktieve-, begrips-, als 
inhoudsvaliditeit (Nunnally,1970). Faktoranalyse kan speciaal in het geval 
van attitudemeting zorgen voor een efficiënte itemanalyse (zie blz.47). 
De funktie van faktoranalyse bij de ontwikkeling van attitudevragenlijsten 
is dus tweeledig: 

1. Ten aanzien van de betrouwbaarheid: 
Faktoranalyse wordt gebruikt bij het homogeniseren van testen of van 
onderdelen van testen. 

2. Ten aanzien van de validiteit: 
Faktoranalyse geeft de struktuur van de test weer. Deze teststruktuur 
kan getoetst worden aan de hypothetische attitudestruktuur als die 
vooraf bepaald is. Op basis van de teststruktuur zoals die door de 
faktoranalyse wordt aangegeven, kunnen ook verder validiteitsstappen 
ondernomen worden (b.v.: opstellen en toetsen van hypotheses). 

Soms wordt faktoranalyse in een eerste exploratief stadium van attitude
testontwikkeling toegepast als ordeningstechniek (Wierstra,1976). 
Het betrekkelijk onbekende attitudegebied wordt dan in een proeftest zo 
goed mogelijk gerepresenteerd door een zo groot mogelijk aantal variabelen. 

·voor de inventarisatie van een derg~lijke test waar we{nig of geen 
hypotheses richting kunnen geven aan de analyse en waarbij veel 
variabelen verzameld zijn, kan faktoranalyse een goed hulpmiddel 
betekenen". (Brand-Koelen, 1972) • 

Beschrijving 

Een formele beschrijving van faktoranalyse ontlenen we ook aan Brand
Koelen (1972): 

"Faktoanalyse is een hulpmiddel bij het analyseren van een aantal 
variabelen. Hierbij poogt men een (groot) aantal variabelen zo 
goed mogelijk te beschrijven door middel van een (klein) aantal 
nieuwe variabelen, die faktoren genoemd worden. 
Deze nieuwe variabelen (faktoren) zijn lineaire gewogen korobinaties 
van de oorspronkelijke variabelen. Faktoranalyse is dus een 
beschrijvende techniek. · .. 

In abstracta is het doel van de faktoranalyse het bepalen van 
nieuwe variabelen (de faktoren) • In concreto is het doel van een 
faktoranalyse faktoren te vinden die voor het betreffende 
onderzoek relevant zijn." 
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De items (of itemscores) van een_test of de afzonderlijke testen van een 
testbatterij zijn de variabelen die men probeert te beschrijven met een 
kleiner aantal (de faktoren). De items hebben elk een gewogen inbreng bij 
de faktoren die uit de analyse tevoorschijn komen. Items waarvan de gewich
ten (of ladingen) op een bepaalde faktor groot zijn, kunnen samen eventueel 
een attitudeschaal vormen. 
De attitudeschalen die zo,tot stand komen, worden dan elk apart represen~ 
tatief geacht voor een bepaalde attitudekomponent. De attitudeschalen samen 
vertegenwoordigen de meer algemene attitude. 

\ 
Faktorladingen en faktorscores 

Een faktor is een gewogen kombinatie van de oorspronkelijke variabelen. 
Zo is de score van elke proefpersoon op een faktor (faktorscore) de som van 
de gewogen standaardscoresvan deproefpersonen op de oorspronkelijke 
variabelen. 
De gewichten (ladingen) die de oorspronkelijke variabelen koppelen aan een 
faktor zijn gelijk aan de korrelaties tussen de variabelen en de faktor. 
De ·gewichten die toegekend worden aan de standaardscores zijn niet gelijk 
aan de korrelaties tussen de variabelen en de faktor omdat de variabelen 
onderling korreleren. Bij de bepaling van deze gewichten moeten die 
korrelaties in de berekening meegenomen worden (Brand-Koolen,1972,par.4.2) 

Modellen· 

Faktoranalyse kent een aantal verschillende modellen en op basis daarvan 
verschillende soorten analyses. Een van de moeilijkheden is nu om de soort 
analyse te kiezen die leidt tot een zinvolle interpretatie van de faktoren. 
Daarbij moet de aanpak (en dus het faktoranalysemodel) aansluiten bij de 
struktuur die men verwacht. 

"Elke techniek impliceert een bepaald model en dit model dient een 
zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de resultaten die 
verwacht worden." (Brand-Koolen,1972). 

Tijdens het uitproberen van een aantal min of meer passende faktoranalyse~ 
op proefgegevens binnen het DEKna-onderzoek bleek de analyse "principale 
komponenten (faktoren), gevolgd door varimaxrotatie over de eerste ••••. 
faktoren" (Brand-Köolen,1972,par.8.1.2) een bevredigende interpretatie 
van de faktoren mogelijk te maken. 
Daarbij moet wel in aanmerking genomen worden dat deze techniek steeds 
uitgaat van faktoren die onafhankelijk van elkaar zijn (orthogonale 
faktoren) • 
De verschillende attitudeschalen die op basis van de gevonden onafhanke
lijke faktoren tot stand komen, zijn, echter, als representant van . 
attitudekompanenten van een meer algemene attitude (t.a.v. natuurkunde) 
niet onafhankelijk van elkaar. Dat is niet bezwaarlijk, als de verkregen 
orthogonale faktorstruktuur maar opgevat wordt als een hulpmiddel (en niet 
meer dan dat) om te komen tot betrouwbare en valide schaalvorming. 

Schaalscores 

De schalen die op basis van de gevonden faktorstruktuur gekonstrueerd 
worden zijn voor de ATTITUDELIJST van het Likert-type. Schaalscores komen 
dus tot stand door het sommeren van de aparte itemscores in de schaal. Het 
zou ook mogelijk zijn .te werken met faktorscores in plaats van met deze 
schaalscores. Gezien echter de opmerkingen ten aanzien van de faktor
struktuurcontra de attitudestruktuur, lijkt deze stap niet gerechtvaardigd. 
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Aantal faktoren 

Tenslotte iets over het aantal fakto~en waarvoor de varimax-rotaties 
uitgevoerd moeten worden. Voor de keuze van het aantal faktoren zijn 
zowel statistische als inhoudelijke kriteria aan te voeren 
(Brand-Koolen,1972). 
Bijvoorbeeld: alleen die faktoren waarvoor de eigenwaarde grote is dan 1 
of: zoveel faktoren als dimensies die men verwacht. 
We zijn dit keuzeprobleem een beetje uit de weg gegaan door rotaties 
uit te voeren voor verschillende aantallen faktoren (van 4 tot en met,12). 
Hierbij werd alleen enigzins rekening gehouden met het aantal verwachte 
dimensies. 
Deze oplossing, dte wat de analyses betreft vrij arbeidsintensief is, ·' 
hebben we gekozen omdat, vooral in het proefstadium, de faktoranalyses 
een meer exploratief karakter hadden. 

Voor een uitvoeriger beschrijving van faktoranalyse wordt verwezen naar 
Fruchter (1954) en Brand~Koolen {1972) • 

• 
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3.5 Enkele kritische kanttekeningen bij attitudemetingen 

Verbalized attitudes 

Niet alleen tussen wat mensen zeggen en wat ze doen, kan verschil be
staan, maar ook tussen wat mensen zeggen en hun diepere gevoelens. 
Het lijkt daarom zinnig onderscheid te maken tussen attitudes zelf en 
daarmee gerelateerde "verbalized attitudes" die door middel van vragen
lijsten van het self-report type gemeten worden. "Verbalized attitudes" 
zijn oppervlakkiger van aard en gaan minder diep dan de attitudes zelf. 

"in some cases they may be highly valid measures of 
"reported" attitudes, but no valid measur~s of 
attitudes measurable in ether ways" (Nunnally, 1970). 

De items die dikwijls gebruikt worden in vragenlijsten van het self
report type kunnen verdeeld worden in drie soorten die elk weer resul
teren in een aparte attitudeschaal (Cronbach, 1977). 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze soorten items en bij
behorende schalen met voorbeelden van items die horen bij een ecolo
gische attitude (Maloney e.a. 1975, aangehaald in Cronbach 1977, 
blz. 745 e.v.) 

Schaal Karakterisering Voorbeeld 
van de bewering 

Affect scale Reports of feelings I feel people worry too much 
about pesticides on food products 

• 
Verbal Commitment Statements of I'd be willing to ride a bicycle 
Scale position or take the bus to werk in ord,er 

to reduce air polution. 

Actual Commitment Reports of behaviour I have switched products for 
Sc ale ecological reasons. 

Tabel 2: Itemverdeling volgens Cronbach 
De korrelatie tussen de "affect scale" en de "actual commitment scale" is 
slechts 0.41. Dit demonstreert het feit dat gevoelens van mensen niet 
altijd overeenkomen met hun gedrag. 

Attitude en gedrag 

In paragraaf 3.2 werd uiteengezet dat attitudemetingen geen grote voor
spellende waarde hebben ten aanzien van gedrag. Dat geldt misschien in 
nog sterkere mate voor attitudemetingen door middel van vragenlijsten. 
Op de eerste plaats is al gewezen op het verschil tussen attitudes en 
"verbalized attitudes". Cronbach (1977) noemt nog drie ·mogelijke_oorzaken: 

1. The persen may say what will please the questioner. 
2. He may not be fully aware of his own feelings 
3. Broad questions may not elicit a truepicture of his responses tot 

specific events, with their particular situational pressures. 

Antwoordtendenties 

De eerste oorzaak die Cronbach noemt heeft te maken met wat sommige 
auteurs omschrijven als "sociale wenselijkheid". 
Een andere mogelijke antwoordtendentie, aangeduid met het woord 

"acquiescene", wordt door Oppenheim (1968) als volgt omschreven : 
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,,. "a general tendency toward assent rather than dissent, 
especially when statements are in the form of 
plausible generalities". 

De meest eenvoudige antwoordtendentie komt natuurlijk voor als er 
sprake is van opzettelijke verdraaing van de antwoorden (faking). 
Een bepaalde tendentieuze volgorde van de beweringen in de vragenlijst 
kan ook een antwoordtendentie veroorzaken. 
Behalve bij dit laatste voorbeeld zijn antwoordtendenties onafhankelijk 
van de inhoud van de vragenlijst. 
Een mogelijkheid om ze op te sporen is: antwoorden te vergelijken die 
met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Binnen het -DBK-na onderzoek 
worden de vragenlijsten op "faking" gekontroleerd als ze de komputer 
ingaan. Daarbij worden opvallend onnatuurlijke antwoordpatronen uit 
het bestand verwijderd. Omdat er ongeveer evenveel beweringen in de 
ATTITUDELIJST zitten die positief als negatief gesteld zijn, kunnen de 
antwoorden de indruk geven van "acquiescene". 
Om antwoordtendenties betreffende "sociale wenselijkheid" af te zwakken, 
kan gedacht worden aan de volgende punten: 

1. Zorg voor een ontspannen, "normale" situatie. 
2. Geef niet teveel gewicht aan de vragenlijst. 
3. Doe niet geheimzinnig over het doel van de vragenlijst maar ga er 

ook niet teveel op in. 
4. Garandeer de anonimiteit van de ondervraagde. 
5. Gebruik "neutrale" afnameleiders. 

VoQral in onderwijssituaties met jongere leerlingen zijn de punten 
1 en 2 enigszins in tegenspraak ~et 4 en 5. 
Binnen het DEKna-onderzoek worden de vragenlijsten afgenomen volgens 
een routinematige procedure die gebruikt wordt bij de normale test
afname (S-toets, F-toets). Wat dat betreft is de afnamesituatie voor 
de leerlingen bekend en vertrouwd, hetgeen bijdraagt tot een spontane 
beantwoording van de vragenlijsten. 

Ongewenste invloeden vanuit het onderwijsgebeuren op de attitudemetingen 

Het is mogelijk dat de attitude ten aanzien van natuurkunde tijdens het 
tweede en derde leerjaar "plotseling" sterk beïnvloed wordt door het blok 
wat net achter de rug is, de toets die net gemaakt is of eraan komt 
(met name de S-toets) of komende rapporten. 
Vooral tijdens het eerste gedeelte van de tweede klas tot Kerst, als de 
attitude nog gevormd wordt, kan het blok en/of het toetseffekt een rol 
spelen. Op twee manieren wordt getracht hier iets aan te doen: 

1. De afname van de attitudelijsten is zoveel mogelijk op een "rustig" 
moment tijd~ns een blok (de tweede of derde les van de basistofperiode) • 

2. De afnames worden zoveel mogelijk gehouden in "rapportloze" periodes: 
periodes dus waarin de rapportspanning nog niet zo voelbaar is. 
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3.6 Ontwikkeling van (attitude)vragenlijsten: 
De DEKLIJST en de ATTITUDELIJST 

De DEKLIJST 

De DEKLIJST geeft, vanuit de leerlingen, een beschrijving van een aantal 
belangrijke onderdelen van het DBK-na onderwijs. 
De nadruk bij de konstruktie ligt dan ook op de inhoudanalyse van het 
DBK-na onderwijs. Selektie van items is vooral tot stand gekomen aan de 
hand van inhoudelijke kriteria. 
Aangezien de vragenlijst een groot aantal min of meer onafhankelijke 
aspekten moet bevatten, is er weinig ruimte voor het systematisch ont
wikkelen van homogene testonderdelen. 
Item- en testanalyse achteraf (na de afname bij de doelgroep) kunnen 
duidelijk maken of en in hoeverre er homogene testonderdelen z~)n en 
of deze testonderdelen op te vatten zijn als komponenten van een bepaalde 
attitude. 

De ATTITUDELIJST 

De ATTITUDELIJST bestaat uit een aantal attitudeschalen die elk apart 
betrekking hebben op een bepaalde attitudekomponent. 
De keuze van de attitudeschalen en de "vulling" van de schalen zijn ge
baseerd op de onderzoeksvragen die ten aanzien van de ATTITUDELIJST zijn 
geformuleerd (pas. 2.4.3) en op de beschrijvingen van DBK uit de para
gràfen 2.2 en 2.3. 
Da~rom start de ontwikkeling van de ATTITUDELIJST vanuit een inhouds
analyse van DBK en is daarbij gericht op de inhoudsvaliditeit van de 
lijst. Aan de andere kant worden de attitudeschalen, als representanten 
van bepaalde attitudedimensies, ontwikkeld op basis van homogeniteit en 
is de ontwikkeling gericht op de konstruktvaliditeit, vooral bij de ana
lyse en de evaluatie van de vragenlijst en van de aparte schalen. 

In de praktijk is er bij de ontwikkeling van de ATTITUDELIJST gestart 
vanuit materiaal dat reeds binnen het projekt PLON uitgetest was. 
Daardoor konden we in een zeer vroeg stadium van de konstruktie al be
schikken over een aantal (psychOmetrische) gegevens van 
schalen en aparte items. De PLON-gegevens zijn vooral gebruikt bij de 
selektie van schalen en items. 
Voor de selektie van items is verder gebruik gemaakt van gegevens van 
eigen proefafnamen. Bij de itemanalyse en testevaluatie speelden faktor
analyses een belangrijke rol. 

De ontwikkeling van de DEKLIJST en de ATTITUDELIJST in schema 

In paragraaf 4.2 worden twee tabellen gepresenteerd waarin de ontwikkeling 
van de vragenlijsten schematisch is weergegeven. Vooral tabel 3 
verzorgt de aansluiting van de ontwikkeling zoals die bij de vragenlijsten 
heeft plaats gevonden met de ontwikkeling zoals die in paragraaf 3.4.4 
beschreven wordt. 
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HOOFDSTUK 4 KONSTRUKTIE EN EVALUATIE VAN DE ATTITUDELIJST 

EN DE DBKLIJST; 

4.1 Inleiding 

voor de ontwikkeling van leraren- en leerlingenvragenlijS~en is in het 
najaar '76 binnen de werkgroep F10 de groep VLAM (Vragenlijst Leerling
Leraar Amsterdam) gevormd. Deze vragenlijstgroep bestaat uit de projekt
leider Ton Ellermeyer en de studenten Maus van der Weerd en Leo Prinsen. 
Maus van der Weerd heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leraren
vragenlijst (zie scriptieM.van der Weerd), Leo Prinsen voor de leerlingen
vragenlijsten. 

De ontwikkelde leerlingenvragenlijsten hebben betrekking op de volgende 
onderwerpen : 

1. Attitudes van leerlingen ten aanzien van natuurkunde en de 
natuurkundeles sen. 

2a. Attitude-achtige in~ormatie van leerlingen ten aanzien van 
DBK -na onderwijs. 

b. Feitelijke informatie van leerlingen overDBK-na onderwijs. 

De vragenlijstenzijn afgenomen bij tweedeklas en derdeklas leerlingen van 
de scholen die aan het onderzoek deelnemen. De meeste scholen zijn 
scholengemeenschappen voor havo/vwo. 
Voor de onderwerpen 1 en 2a wordt in de vragenlijst gebruik gemaakt van 
beweringen waarbij de leerlingen op een vijfpuntschaal kunnen aangeven in 
boeverre ze het eens of oneens zijn met een bepaalde bewering. Zo'n 
schaal ziet er inklusief schaalscores als volgt uit: 

erg eens eens weet niet oneens erg oneens 

3 I 
Voor het verzamelen van feitelijke informatie Z1Jn in sommige vragenlijstgn 
meerkeuzevragen opgenomen (hoofdzakelijk vierkeuzevragem). -
Voor de beantwoording van de vragenlijsten gebruiken de leerlingen dezelfde 
soort streepkaarten als bij de toetsen (bijlage 4). 

In eerste instantie is een PROEFLIJST gemaakt waarin de onderwerpen 1,2a 
en 2b voorkomen. Vanuit deze proefversie zijn twee aparte vragenlijsten 
ontwikkeld: de ATTITUDELIJST voor 1 en de DBKLIJST voor 2a en 2b. Aan de 
definitieve versie van de ATTITUDELIJST gaat nog een voorlopige versie 
vooraf. 
Bij het sanenstellen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van en 
inspiratie geput uit materiaal dat afkomstig is van de projekten PLON, 
SCHAGEN, en van een SV~-project (nr. 0256) dat uitgevoerd is bij het NIVOR; 

Nadat in paragraaf 4.2 de fasering en werkwijze besproken is, komen in de 
paragrafen 4.3 t/m 4.6 de verschillende vragenlijsten aan de orde: De 
volgorde van de-bespreking is: de PROEFLIJST, de DBKLIJST, de voorlopige 
versie van de ATTITUDELIJST en de definitieve versie van de ATTITUDELIJST; - - . 
Daarbij komen voo-r zover nodig en mogelijk de volgende aspekten _aan de orde: 
doel van de lijst, konstruktie en inhoud, afname en verwerking, analyse 
van de resultaten en evaluatie van de lijst. 
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Bijlage 1 bevat de hierboven genoemde vragenlijstèn voorzien van één 
schutblad, een voorbeeld van een leerlingeninst'ruktie en een voorbeeld 
van een lerareninstruktie. De vragenlijsten hebben hetzelfde schutblad 
en, afgezien van kleine verschillen, dezelfde leerlingeninstruktie en 
dezelfde lerareninstruktie. 

Bijlage 2 bevat per vragenlijst_~~n opgave van scholen en klassen 
waarvan afname gegevens zijn ontvangen en verwerkt. 

Bijlage 3 bevat per vragenlijst een aantal statistische basisgegevens: 
frequentieverdeling van de items, gemiddelde itemscores, standaard deviaties. 
4.2 Fasering en manier van werken 

De volgende "produktielijn", uitgezet in de tijd, is gebruikt bij het 
ontwikkelen van de vragenlijsten: 

·najaar '76 

voorjaar '77 

juli-augustus 
'77 

september ' 77 

september
november '77 

november '77-
januarie '78 

december '77-
januari '78 

februarie
rnaart '78 
m~i-juhi '78 

augustus '78 

najaar '78 

Bepalen van onderwerpen voor de PROEFLIJST (toetsnr. 51). 
Verzamelen, selekteren en maken van items (=beweringen) 
en meerkeuzevragen) voor de PROEFLIJST. 

Samenstellen van de PROEFLIJST. 
Afname van de PROEFLIJST .. bij tweede klassen. 
Ruwe verwerking van de ingevulde vragenlijsten. 

Bepalen van onderwerpen voor de ATTITUDELIJST. 
Verzamelen, selekteren en maken van beweringen voor 
de ATTITUDELIJST. 
Samenstellen van de voorlopige versie van de 
ATTITUDELIJST (toetsnr. 52). 
Afname van de voorlopige versie bij de derde klassen 
havo/vwo aan het begin van het schooljaar. 

Verwerking van de voorlopige versie. 
Analyse van de resultaten van de voorlopige versie 
in verband met het samenstellen van de definitieve versi~ 
Samenstellen van de definitieve versie van de 
ATTITUDELIJST (toetsnr. 53). 

Eerste afname van de ATTITUDELIJST bij een groep leer~ 
lingen tijdens de tweede of derde les van de basisstof
periode van blok 2. 

Eerste afname van de ATTITUDELIJST bij een andere groep 
leerlingen tijdens de tweede of derde les van de 
basisstofperiode van blok 3. 

Analyse van de resultaten van de PROEFLIJST in verband 
met het samenstellen van de DBKLIJST (toetsnr. 54 en 55). 
Bepalen van onderwerpen en verzamelen, selekteren en 
maken van items voor de DBKLIJST. 

Samenstellen van de DBKLIJST. 

Evaluatie van de ATTITUDELIJST. 
Tweede afrAIDe van de ATTITUDELIJST. 
Afname van de DBKLIJST; 

Evaluatie van de DBKLIJST. 

Derde afname van de ATTITUDELIJST bij derde klassers. 
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Uit bovenstaand schema blijkt dat het ontwikkelen van valide en 
betrouwbare vragenlijsten een langdurige en arbeidsintensieve zaak is. De 
werkgroep VLAM heeft dan ook vaak vergaderd. Om deze bijeenkomsten 
te beschrijven, dient het volgende: 
Zoals in par. 2.4.2 reeds werd opgemerkt, gaat het er bij de ontwikkeling 
van de leraren- en leerlingenvragenlijsten vooral om, de meest wezenlijke 
aspekten van het onderwijs af te bakenen, te ordenen en duidelijk en 
bondig te omschrijven. 
Tijdens dit ontwikkelingsproces, dat voor elke vragenlijstversie opnieuw 
plaats vindt, worden VLAM-bijeenkomsten afgewisseld met individuele op
drachten ter voorbereiding van de bijeenkomsten. 
De werkbijeenkomsten hebben in het begin een "brainstorm" karakter op 
basis van verzameld materiaal. Daarna verschuift het aksent op de bijeen
komsten naar ~·_afronding" van (onderdelen van) een vragenlijst. Regelmatig 
vinden er principiële diskussies plaats, onder andere over modelopzet, 
doelstellingen van het onderwijs, evaluatie en rol van leraar en 
leerling • 
. Naarmate het ontwikkelingsproces vorderd, steunen de bijeenkomsten meer 
op de individuele opdrachten die eraan vooraf gaan. Deze opdrachten 
houden meestal in dat de werkgroepleden voor aparte onderdelen afzonder
lijk het tijdrovende ruwe produktiewerk voor hun rekening nemen, Daardoor 
kunnen deze onderdelen op de werkbijeenkomsten meestal efficiënt worden 
afgerond. 

Verder blijkt, maar dat is in het tijdschema minder goed te zien, dat de 
ontwikkeling van de vragenlijsten in de praktijk niet geheel parallel ver
l~pen is aan de meer theoretische procedure die geschetst is in par. 3.4.4 • 

. Een aantaL punten van verschi~ met de in deze paragraaf aangegeven 
methode zijn: 

1. De voorlopige versie van de ATTITUDELIJST die fungeert als 
proeflijst voor de definitieve versie, is niet samengesteld uit 
meer items dan de definitieve versie zelf. 
Op de eerste plaats in verband met de maximale testlengte 
( zie par. 3.4.4 blz.47). 
Op de tweede plaats omdat veel items al bij het PLON-projekt 
waren uitgetest. 

2. De itemanalyses bij de voorlopige en definitieve versies van de 
ATTITUDELIJST bestaan hoofdzakelijk uit faktoranalyses en hebben 
tot doel homogene schalen te vormen. 

3. De definitieve schaalvorming komt pas tot stand nadat de 
ATTITUDELIJST LS afgenomen bij de officiële 
doelgroepen. De itemanalyses hebben dus niet alleen betrekking 
op afnamegegevens van de voorlopige versie. 

Om te laten zien dat de ontwikkelingsprocedure zoals geschetst in 
par. 3.4.4 toch in grote lijnen aanwezig is bij de konstruktie en evaluatie 
van de vragenlijst dient het volgende schema (tabel 3). 
Daarin wordt de ontwikkeling van de ATTITUDELIJST en de DEKLIJST zo goed 
mogelijk weergegeven in fasen die overeenkomen met de procedure van 
par. 3.4.4. Steeds is aangegeven in welk gedeelte van het verslaq·een 
bepaalde fase besproken wordt. 
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ATTITUDELIJST 

1. Bepaling van het doel van de test. 
Doelomschrijving. 

2. Doelanalyse. 

3. Samenstelling voorlopige versie. 

4. Afname voorlopige versie. 

5. Faktoranalyse bij voorlopige versie; 
Voorlopige schaalvorming. 

6. Samenstelling definitieve versie. 

7. Afname definitieve versie bij de 
doelgroepen. 

8. Faktoranalyse bij definitieve versie; 
Definitieve schaalvorming. 

9. Evaluatie van de test • 

DEKLIJST 

1. Bepaling van het doel van de test. 
Doelomschrijving. 

2. Doelanalyse en samenstelling PROEFTEST 

3. Afname PROEFTEST. 

4. Analyse PROEFTEST. 

5. Doelanalyse DEKLIJST. 

6. Afname DEKLIJST. 

7. Analyse DEKLIJST (voorstel). 

8. Evaluatie DEKLIJST (voorstel}. 

Tabel 3 Ontwikkelirtgsschéma~s voor 

de vragenlijsten 

paragraaf 

2.4.1 en 2.4.2 
4.6.1 

4.5.2 

4.5.2 

4.5.3 

4.5~4 

4.6.2 

4.6.2 

4.6.4 

4.6.5 

2.4.1 en 2.4.2 
4.4.1 

4.3.1 en 4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.4.5. 
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4.3 De PROEFLIJST 

4.3.1 Doel 

a. Een eerste indruk verkrijgen van de meningen van tweedeklas leerlingen 
over natuurkunde, de natuurkundelessen en een aantal aspekten van 
het DBKna-onderwijs. 

b. Globale informatie verkrijgen van deze leerlingen overDBK-na onderwijs, 
de werkwijze van de leraar en de werkwijze van henzelf. 

c. Samenstellen van een basisverzameling van uitgeprobeerde items om 
vandaar uit in een later stadium te komen tot definitieve onderzoeks
vragenlijsten. 

d. Ervaring opdoen met het samenstellen en afnemen van leerlingenvragen
lijsten. 

4.3.2 Konstruktie en inhoud 

De vragenlijst is verdeeld in de versies A, B, C en D met elk 19 of 20 
beweringen en 6 of 5 meerkeuzevragen. De versies bevatten 2 gemeenschappe
lijke beweringen (nr. 3, 4) en 2 gemeenschappelijke meerkeuzevragen 
(nr. 21, 22). 
De items hebben betrekking op: 

a. De mening van de leerlingen over natuurkunde, de natuurkunde
lessen en een aantal aspekten van het DBKna-onderwijs. 

b. Feitelijke informatie over de werkwijze van de leraar en de werk-
wijze van de leerling zelf. 

In het overzicht van tabel 4, blz.66 wordt de inhoud van de PROEFLIJST 
nader omschreven. De nummering in de kolommen verwijst naar de nummering 
van de items in de vier verschillende versies. 
De items zijn per onderwerp meestal gelijkelijk verdeeld over de versies. 
Er is dus naar gestreefd dat elke versie zoveel mogelijk afwisseling bevat. 

De scheiding tussen beweringen: om de mening te peilen en meerkeuze-
vragen: om feitelijke informatie te verzamelen, wordt bij deze lijst nog 
niet strikt gevolgd: zeven beweringen hebben betrekking op feitelijke in
formàtie, één meerkeuzevraag is een meningsvraag. 

4.3.3 Afname en verwerking 

De vier versies zijn afgenomen in het voorjaar '77 in de klassen die bij 
het onderzoek zijn betrokken. De versies zijn per klas willekeurig en in 
gelijke mate verdeeld onder de leerlingen. De natuurkundeleraar treedt, 
evenals bij de andere vragenlijsten, op als afnameleider. _ 
Van 28 klassen zijn de streepkaarten binnen een redelijke termijn (twee 
maanden) terug ontvangen. Dit betekent dat de streepkaarten van ongeveer 
180 tot 200 leerlingen per versie konden worden verwerkt. 
De verwerking bleef beperkt tot het berekenen van totaalscores per item 
per antwoordkategorie. Bijlage 3 geeft een overzicht van deze totaal
scores in procenten van het totaal aantal leerlingen per versie. 



mctvir06 OVER : 

Natuurkunde en de natuurkundelessen. 

De haalbaarheid van de basisstof en de herhaalstof. 

De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de basisstof. 

De kwaliteiten de aantrekkelijkheid van de herhaalstof. 

De aantr.ekkelijkheid van de extrastof. 

De aantrekkelijkheid van de herhaal/extrastofperiode. 

De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de toetse~. 

De aantrekkelijkheid van de lijst met doelen. 

DE aantrekkelijkheid van DEK-onderwijs. 

Zelfstandig werken. 

De mate van zelfstandigheid bij natuurkunde. 

De kwaliteit van de verwijzing. 

Het "vergeeteffect". 

JnfoRrnATIC: OUER : 

De manier van werken van de leerling zelf. 

De manier van werken van.de le~&a~. 

Tabel 4: r · Inhoud van de PROEFLIJST. 

, 

A N:l~ 
1,2,3,5,12 

@9,23 

®® 
®10 

7,19 

16,18,20 

6 

13 

11 

15 

A 
14,17,21, 
22 

24,25 

Jj N :tol I c tll:l8~ 
1,2,3,13 1,3,5,6,14 

4,8,14 2,4,12,19 

@)23 ® 
7,(@) ® 

13 

5,11,13 10 

19 16,17 

6,15 8,18 

24 

9 

17 

:5 
16,18,21, 
22 

20,25 

7 

11 

c 
15,20,21, 
22,24,25 

23 

De omcirkelde itemnummers zijn bij twee onderwerpen ingedeeld. 

,D N:l82. 

1,3,5,8,9, 

2,4, 

@@ 
®@ 
6,@)19 

@ 
13 

10 

14 

11 

7 

D 
16,17,20, 
21,22,23, 
24,25 

I 
0'1 
0'1 
I 
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4.3.4 Analyse van de resultaten 

Ten aanzien van doel. a en b van paragraaf 4.3.1: 

De versies zijn afgenomen kort na de blokken 1 en 2 die in het algemeen 
door de leraren als "moeilijke" blokken beschouwd worden (zie evaluatie
verslagen 1976-1977, werkgroep DBK-na) .Deze blokken (eerste versies) zijn 
voor het schooljaar 77/78 volledig herschreven. Bij het interpreteren van 
de scores moet dus rekening gehouden worden met een "blok"-effekt. 
Voor een globale analyse van de vragenlijst wordt verwezen naar het 
"voo:trlopig verslag" (bijlage 6). Dit verslag heeft een rol gespeeld bij 
de voorbereiding van de "augustusdagen11 '77. 
Bijlage 5 geeft een overzicht van de scores op de gemeenschappelijke 
items. Deze scores geven niet de indruk dat de groepen leerlingen van de 
vier versies veel van elkaar verschillen. 

Ten aanzien van doel c van paragraaf 4.3.1: 

De versies van de PROEFLIJST leveren vooral een basisverzameling (van 
ongeveer 60 items) voor de te konstrueren DEKLIJST. Uit deze basispool 
worden 32 items uiteindelijk gebruikt in de DBKLIJST (zie par. 4.4.2). 

Ten aanzien van doel d van paragraaf 4.3.1: 

Enkelen aparte opmerkingen: 
: :Binnen de werkgroep VLAM bestaat de indruk dat de werkgroepbijeenkomsten 

e:Èf.icü~nter kunnen verlopen ais het ruwe produktiewerk zoveel mogelijk 
vooraf plaats vindt en niet op de bijeenkomsten zelf. 

• Het blijkt toch wel een moeilijke zaak te zijn om de streepkaarten van 
alle klassen binnen redelijke tijd terug te ontvangen • 

• Het valt bij de totaalscores op dat de leerlingen weinig of geen gebruik 
maken van de kategorie "weet niet". Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
de manier waarop de leerlingen hun kategoriekeuze kenbaar moeten maken: 
de streepkaarten geven als mogelijkheid A (erg eens), B (eens), C (oneens) 
enD (erg oneens). Een leerling die geen duidelijke keuze kan maken, 
moet geen enkel alternatief invullen (zie Bijlage 1). 
Deze manier van beantwoorden zorgt er kennelijk voor dat de leerling 
"gedwongen" wordt tot het geven van een duidelijke keuze. 
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4.4 De DBKLIJST 

4.4.1 Doel 
C>B k- h"'- c-v. J..t/l.wSs. 

De DBKLIJST wordt gebruikt bij de evaluatie van het DBK-na onderwijs. 
De lijst speelt een rol bij de volgende, meer operationele onderzoeks-
vragen: 

a. Wat vinden de leerlingen van a spekten die kenmerkend zijn voor 
DBK-na onderwijs? 

b. Wat vinden de leerlingen van aspekten die kenmerkend zijn voor 
gedifferentieerd onderwijs in het algemeen ? 

4.4.2 Konstruktie en inhoud 

De PROEFLIJST levert een basisverzameling van onderwerpen en uitgepro
beerde items. Aan deze basisverzameling worden een aantal beweringen 
toegevoegd die afkomstig zijn van vragenlijsten van het projekt 
SCHAGEN. Deze uitgebreide kollektie van items (ongeveer 130) vormt de 
itempool voor de samen te stellen DBKLIJST. Beweringen die betrekking 
hebben op natuurkunde en de natuurkundelessen in het algemeen, komen 
in deze basis niet of nauwelijks voor. Ze zijn bestemd voor de ATTITUDE
LIJST. 
Door middel van selektie en verandering van items en toevoeging van 
enkele nieuwe items is uit de basislijst de definitieve DBKLIJST samen
gesteld. Daarbij spelen naast dekriteria van par. 3.4.7 en de beschik
bare afnamegegevens, de volgende overwegingen een rol: 

1. De uiteindelijke vragenlijst mag maximaal 60 items bevatten. 
2. De lerarenvragenlijst en de DBKLIJST moeten op elkaar zijn af

gestemd: Wat sommige onderwerpen betreft, moeten de lijsten 
elkaar aanvullen: bij andere onderwerpen moeten de lijsten el
kaar overlappen (zie skriptie M. van der Weerd). 

3. Meer nadruk op de onderwerpen "extrastof" en "F-toets", omdat 
dit de belangrijkste differentiatie-aspekten van ~et DBK-na 
onderwijs zijn. 

4. De lijst moet, wat formulering van de items betreft, zo gevari-
eerd mogelijk zijn. 

OVerweging 1 leidt ertoe dat de items over de manier van werken van de 
leraar uit de definitievelijst geschrapt worden, ook al omdat de leraren
vragenlijst op dit punt voldoende informatie oplevert. 

~et overzicht van tabel 5 laat zien wat het "verloop" is aan items binnen 
bepaalde onderwerpen bij vergelijking van de PROEFLIJST met de DBKLIJST. 
Daarbij worden de items op een wat andere manier.gegroepeerd dan bij de 
PROEFLIJST. 
Het totaal aantal items van de PROEFLIJST is 88. Daarbij zijn de vier 
items die de vier vragenlijsten gemeenschappelijk hebben, elk maareén 
keer geteld. 
Aan de getallen is te zien dat in de DBKLIJST de nadruk ligt op de herhaal
stof, de extrastof en de F-toets. 
Ongeveer de helft van de items die niet "doorstromen" naar de DBKLIJST 
worden gebruikt in de ATTITUDELIJST. 
In bijlage 7 wordt nauwkeurig het "verloop" van items in de PROEFLIJST, 
DBKLIJST, voorlopige- en definitieve versie van de ATTITUDELIJST weergegeven. 
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totaal .niet wel na nieuw totaal 
ONDERWERP proef- naar naar in pEKLIJST 

lijst DEKLIJST bBKLIJST bBKLIJST 

Basisstof 9 8 1 4 5 

Basisstof/herhaalstof 
5 4 1 1 2 

Herhaalstof 
9 3 6 3 9 

Herhaalstof/extrastof 
1 0 1 1 2 

Extrastof 
9 1 8 7 15 

Basisstofperiode/ 
Differentiële periode 3 2 1 0 1 

-.. 

Differentiële periode 
4 2 2 0 2 

DEK/natuurkunde 
29 28 1 4 5 

Leerdoelen 
9 5 4 0 4 

F-toets 
5 0 5 4 9 

s-toets 
1 0 1 1 2 

Toetsen 
4 3 1 0 1 

Totaal 
88 56 32 25 57 

Tabel 5 Verloop van items bij vergelijking van PROEFLIJST 
en DEKLIJST. 

In de matrix van tabel 6,blz.70wordt de inhoud van de DEKLIJST uigewerkt. 
Daarbij worden dezelfde onderwerpen aangehouden als in het overzicht van 
tabel 5. Uit de matrix valt af te lezen dat het aksent bij de onder
werpen "extrastof" en "F-toets" ligt op het aspekt "kwaliteit/aantrek
kelijkheid". Dit aspekt kan voor beide onderwerpen nog verder uitgesplitst 
worden (tabel 7): 

ONDERWÈRP 

Extrastof 

F-toets 

Tabel 7 

Aspekt 

Kwaliteit 
Aantrekkelijkheid 
Extrastof en cijfers 

Kwaliteit van de verwijzing 
Kwaliteit van de 
"feedback-informatie" 
F-toets en cijfers 

Kwaliteit/aantrekkelijkheid van de extrastof 
en van de F-toets 

Item-
nummers 

25,37 
4,11,21,31,53 
13,20,39,40 

23,42 ·-

22,26,32 

8,43,46 
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~ 
0 
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~ 43146 

manier van werken .17133 1191 
\u 14127 I I I I I I ·- -...J 

t.u'- { I I I I I 0 
~ <t: I 

=~~ 
manier van werken I I I 47,48,1 I 49,51153156 I I I I 52155 I 54 I 41 ....I <:i 

~Oei van de leerling 50157 ·- \1- (ij I.Ll"::ë:::> zelf 
\l-·- 0 

Tabel 6: Inhoud DBK-lijst: 

Lijst 54 heeft 40 items. 
De items van lijst 55 zij doorgenummerd. 1 t/m 17 wordt 41 t/m 57 
I . 

Omcirkelde items komen bij 2 aspekten voor. 
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De onderwerpen van de inhoudsmatrix zijn zo gekozen dat er over
eenstemming is met de samenstelling van het lesmateriaal en met de 
modelopzet. 

4.4.3 Afname en verwerking 

De lijst is afgenomen in de periode eind mei '78 / begin juni '78 bij een 
aantal tweedeklassen die aan het onderzoek deelnemen (par. 4·.6.3). 
Omdat er maar maximaal 40 items per streepkaart kunnen worden beantwoord, 
is de DBKLIJST gesplitst in twee aparte lijsten die achtereenvolgens 
worden afgenomen. Er is één lijst met 40 items (nr. 54) en een lijst met 17 
items (nr. 55). 
De procedure van verzamelen en klaarmaken voor inlezen in een komputerbestand 
is gelijk aan die bij de toetsen. Daarna wordt met behulp van het programma 
DECO een SPSS-file gemaakt. Deze procedure staat beschreven in de skriptie 
van P. Licht (1978). 

4.4.4 Analyse van de afnamègegevens en evaluatie van de lijst 

Omdat de afnamegegevens pas eind juli 1978 verwerkt kunnen worden, is het niet 
mogelijk om voor de DBKLIJST itemanalyses en een evaluatie uit te voeren op 
een dusdanig moment dat ze nog opgenomen kunnen worden in dit verslag. 
Aangezien de DBKLIJST hoofdzakelijk att~tude-achtige beweringen bevat, zijn de 
opmerkingen uit paragraaf 3.4.4 over analyse en evaluatie van attitude-testen 
ook van toepassing op de DBKLIJST. 
Bovendien kunnen de itemanalyses en de evaluatie van de ATTITUDELIJST 
(par. 4.6.4 en 4.6.5) als voorbeeld dienen voor de DBKLIJST. 
Het verdient misschien aanbeveling om ook voor de DBKLIJST en de ATTITUDE
LIJST (tweede afname) gezamelijk een faktoranalyse uit te voeren. Daardoor is 
het wellicht mogelijk om verschillende faktoren beter te interpreteren en 
wordèn aan het begrip "attitude" zoals dat gerepresenteerd is in de ATTITUDE
LIJST meerdere dimensies toegevoegd. 

4.4.5 Evaluatie-mogelijkheden van de DBKLIJST ten aanzien van het projekt DBK-na 

De matrix van tabel 6 kan direkt gebruikt worden bij de onderzoeksvraag 
"Wat vinden de leerlingen van het DBK-na onderwijs ?" 
Ook kan de DBKLIJST gebruikt worden bij een aantal vragen die afgeleid zijn 
uit de voorwaarden en kenmerken van DBK zoals beschreven in de paragrafen 
2.2.3 en 2.2.4. Daarvoor moeten de items gedeeltelijk anders gerangschikt 
worden dan in tabel 6 het geval is. 
De nieuwe rangschikking en de bijbehorende vragen staan in tabel 8, blz.~12. 
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VRAGEN itemnUIIllllers 

1. Is de (basis) stof binnen het bereik 3,6,20,36,44 
van de leerlingen ? 

2. Is er een onbelemmerde voortgang in 12,24,30,34',44 de klas en bij het (t)huiswerk ? 

3. Vinden de leerlingen het DBK-na -tabel 6;aspekt: kwaliteit/ 
onderwijs aantrekkelijk ? Aantrekkelijkheid 

4. Is de zelfstandige manier van werken 9,14,17,27,33,34 
aantrekkelijk voor de leerlingen ? 

5. Zijn de eisen ten aanzien van 15,34 
zelfstandigheid aangepast aan de 
mogelijkheden van de leerlingen ? 

6. Is er sprake van een zelfstandige 
manier van werken ? 
a. b~j de voo~be~~~di~g v~n de - --- - 41,46,52,54 

toetsen ? 
--- ----- -----·- --

b. bij het werkan-met de lijst met 52,55 
leerdoelèn ? 

c. bij het werken met de herhaal- 47,48,50,57 
bladen ? 

d. bij het werken met de extrastof- 49,51,56 
bladen ? ~ 

e. bij het samenwerken ? 51,57 
' 

Tabel 8 Vragen die onder andere met behulp van de 
DBKLIJST beantwoord kunnen worden. 
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4.5.De voorlopige versie van de ATTITUDELIJST 

4.5.1 Doel 

Uitproberen van een attitudelijst met 40 beweringen over natuurkunde en natuur
kundelessen. Op basis van analyses van de afnamegegevens van deze voorlopige 
versie wordt de definitieve ATTITUDELIJST samengesteld. 

4.5.2 Konstruktie en inhoud 

De voorlopige en definitieve versies van de ATTITUDELIJST zijn samengesteld in 
de periode juli-september '77. 
Binnen het PLON-Pr0 jekt was men toen al vanaf '75 bezig met het ontwikkelen 
van attitudevragenlijsten voor het vak natuurkunde, gericht op tweede klas 
mavo-leerlingen die voor natuurkunde werken binnen een vorm van DBK-onderwijs. 
Daarom werd besloten om vanuit het reeds ontwikkelde PLON-materiaal te starten. 
De attitude van de leerlingen ten aanzien van natuurkunde en de natuurkunde
lessen is te splitsen in een aantal meer of minder samenhangende komponenten. 
De PLaN-attitudelijsten waarvan gebruik werd gemaakt (LT1, LT6) hebben betrek
king op de volgende komponenten (Wierstra, 1976) : 

1. Tevredenheid met natuurkunde 
2. Bezig zijn met "natuurkundige" aktiviteiten buiten de klas 
3. Beoordeelde relevantie/belang van natuurkunde 
4. Behoefte aan externe kontrole 
5. Houding ten aanzien van groepswerk 
6. Houding ten aanzien van proeven. 

Het kempenentenlijstje voor de voorlopige versie van de ATTITUDELIJST binnen 
het DBKna-prójekt ziet er als volgt uit : 

KOMPONENT OMSCHRIJVING 

L Relevantie : 
- I 

.S-:-~omponent Plezier in natuurkunde 
' -- ~ B-komponenc .Interesse in natuurkundige aktiviteiten 

buiten de les 

R-komponent De belangrijkheid van natuurkunde 

2. Haalbaarheid De moeilijkheden van natuurkunde zoals ze 
door de leerlingen ervaren worden. 

3. Zekerheid De behoefte aan (bege)leiding en .. 
zelfstandigheid. ·-

Het "houvast" aan de organisatie.:.van 
het onderwijs. 

-4. Aanleg De bereikbaarheid van "het vak natuurkunde" 
zoals dat door de leerlingen ervaren wordt. 



-74-

De komponenten 1, 2 en 3 uit het PLON-lijstje zijn terug te vinden onder de 
noemer "relevantie". 

' / "Behoefte aan externe kontrole" is ondergebracht bij de DBK,-mi· komponent. 
"zekerheid". Verder zijn de twee komponenten "problemen" en "aanleg" toegevoeg? 
omdat ze belangrijk zijn voor de evaluatie van het projekt DBK-na. Aangezien de 
lijst niet meer dan 40 beweringen mag bevatten, gaat dit ten koste van de nummers 
5 en 6 uit het PLON-lijstje. 
In een gezamenlijke PLON/DBK~na attitudelijst (NAL-1) die in een later stadium 
is ontwikkeld en afgenomen, is de komponent ''houding ten aan~ien van groepswerk" 
wel opgenomen (par. 4.8) 

In het volgende overzicht worden de beweringen van de voorlopige versie gerang
schikt volgens de komponenten waartoe ze behoren. De getallen verwijzen naar de 
nummering in de vragenlijst. 
De omcirkelde nummers-zijn PLON/NIVOR-bewéringen, al dan niet-In gewijzigde vorm. 

S-komponent @ 10 ,@,@ 17 @.@,@,@@€) 39 

Relevantie: B-komponent @:§l@32 

R-komponent @@28@ 

niveau van de stof s@33 

tempo @ 
(t)huiswerk 27 

Haalbaarheid: 
voortgang in de klas 29 -
sfeer 2 

' praktikurn 9 

Zekerheid: ®@@20,22,@31,37 

Aanleg: 7' 19,@40 

Tabel 9 Voorlopige versie faktorstruktuur vooraf 

De PROEFLIJST levert 18 beweriD.gen aan de voorl9p~ge versie. Daa:~:_van ziin 9 
beweringen afkomstig van PLON/NIVOR en 9 van DBK-na. Verder worden er~' 
22 "nieuwe" beweringen toegevoegd waarvan er 13 afkomstig zijn van PLON/NIVOR 
en 9 van DBK-na. In totaal zijn er dus 22 PLON/NIVOR en 18 DBK-na beweringen. 
In bijlage 7 wordt een en ander nauwkeurig uitgewerkt. 
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4.5.3 Afname en verwerking 

De voorlopige versie is afgenomen op 3 havo/vwo-scholen aan het begin van het 
derde leerjaar (augustus '77). Bij de afname waren 10 klassen met in totaal 
241 leerlingen betrokken. Alle leerlingen hadden in de tweede klas met DBK-na· 

--materiaal gewerkt. 
Met de betrokken leraren is de afname van te voren doorgesproken. 
Aan de leerlingen·van 5 klassen van dezelfde school (ongeveer 125 leerlingen) 
is gevraagd om ook schriftelijk kommentaar te geven op de in~oud en vorm van 
de beweringen. Dit kommentaar is gebundeld. 

4.5.4 Analyse van de afnamegegevens 

De analyse houdt het volgende in : 

1. Bundeling van het schriftelijk kommentaar op de lijst van de groep 
van 125 leerlingen. 

2. Berekening van frequenties,gemiddelden en standaard deviaties per be-
• e.. wer1.ng. 

3. Faktoranalyses. 

De berekeningen bij 2 ·en 3 worden uitgevoerd bij de Stichting Akademisch Reken
centrum Amsterdam (SARA) met behulp van SPSS-rekenprogramma's (Nie e.a., 1975)~ 

1. Bundeling van het schriftelijk kommentaar. 

Het blijkt dat de opmerkingen van de groep van 125 leerlingen, voor zover ze 
van belang zijn voor de evaluatie van de lijst, geplaatst kunnen worden in de 
kategoriën "vindt de bewering raar" en "vindt de bewering onduidelijk". 
In het volgende overzicht worden alleen de beweringen vermeld waarbij 3 of meer 
leerlingen een opmerking hebben gemaakt die in een van beide kategoriën valt. 

Bewering 9 12 14 18 20 40 

Aantal leerlingen dat 
de bewering raar of 5 3 7 13 4 26 
onduidelijk vindt 

Naar aanleiding van de opmerkingen van leerlingen wordt bewering 40 uit de lijst 
verwijderd en bewering 18 vervangen door een bewering van dezelfde strekking. 

\ ,. 
' 
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2. Frequenties, gemiddelden, standaarddeviaties 

In bijlage 3 staan frequenties, gemiddelden en standaarddeviaties 
per bewering. 
Met behulp van deze bijlage kunnen de beweringen gerangschikt worden 
naar het percentage leerlingen dat het erg eens of eens is met de 
beweringen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen beweringen 
die positief en beweringen die negatief gesteld zijn. Tabel 9 is op 
deze manier samengesteld en geeft een indruk van de" extremiteit" 
van de beweringen. 

positief gestelde beweringen negatief gestelde beweringen 

leerlingen die het nummer leerlingen die het nummer 
met de bewering eens van de met de bewering eens van de 
of erg eens zijn in be~111ering of erg eens zijn bewering 

<yo o/o, 
91 -100 0 - 9 

81 - 90 1 _10 - 19 11,20 

' 

71 - 80 7,9,15,39 20 - 29 3,10,21,25,40 

61 - 70 26,28,30,34 30 - 39 19,22,33,35,37 

51 - 60 - 18 40 - 49 2,12,27,29,36 

41 - 50 5,14,38 50 - 59 16,17 24 

31 - 40 1;3,32 60 - 69 6,31 
23 

21 - 30 23 70 - 79 

11 - 20 13 80 - 89 

1 - 10 4 . 90 - 99 

Tabel 10 Voorlopige versie: "extremiteit" van de items 

In bijlage 3 is te zien dat er een verschil bestaat tussen de extreme 
schaalkategoriën "erg eens" en "erg oneens". Bij 7 beweringen scoren 20 % 
of meer van de leerlingen in de kategorie "erg oneens". De kategorie 
"erg eens" komt bij geen enkele bewering boven 18%. Het is voor de 
leerlingen kennelijk makkelijker om het met een bewering erg oneens te 
zijn dan erg eens. 
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3. Faktoranalyses 

Met behulp van een aantal faktoranalyses wordt. nagegaan in hoeverre de attitude
kompanentenstruktuur van de lijst, zoals die door de leerlingen wordt ervaren, 
overeenkomt met de struktuur die voor de afname van de lijst is bepaald (tabel 9). 
Aan de hand van deze vergelijking kan de lijst worden verbeterd in twee opzichten: 

1. Wijziging van de vooraf bepaalde struktuur in de richting van de struk
tuur zoals die door de leerlingen wordt gezien. 

2. Verbetering van vooraf bepaalde en door de leerlingen "herkende" 
attitudekomponenten. 

Voor een bespreking van faktoranalyse wordt verwezen naar par. 3.4.8. 
Bij de gebruikte faktoranalyses zijn er twee met orthogonale rotatie (varimax, 
quartimax) en één met scheve rotatie (oblique) • De faktoranalyse met varimax 
rotatie blijkt het best te interpreteren. Daarom wordt deze faktoranalyse hier 
verder besproken. 
Het gaat hier om een principale komponenten analyse met kommunaliteitenschatting 
op de diagonaal, gevolgd door varimax rotatie. Deze faktoranalyse is achtereen
volgens uitgevQerd voor 4, 5, 6, 8, 10, 12 en 20 faktoren. 
Op de 40 beweringen (241 proefpersonen) zijn 7 orthogonale faktoren nodig om 
50% van de gemeenschappelijke variantie te verklaren. 
Omdat er varimax rotaties zijn uitgevoerd met verschillende aantallen faktoren, 
is het mogelijk "stroomdiagrammen" te maken waarbij een bepaalde faktor gevolgd 
wordt tijdens verschillende varimax rotaties. Op deze wijze zijn er 7 stroom
diagrammen gemaakt waarmee de lijst beoordeeld en verbeterd kan worden. Hierbij 
is de varimax rotatie met 20 faktoren niet gebruikt omdat deze geen belangrijk 
nieuwe informatie oplevert. Aan de hand van figuur 4, blz. 78 worden de stroom
diagrammen nauwkeuriger beschreven. 
Figuur 2 : De nummers in de kolommen ve~~jzen naar de nummers van de beweringen 

in de vragenlijst. Links vanh~t diagram is vertikaal af te lezen 
wat de faktorladingen zijn van de beweringen, voor zover ze groter 
zijn dan 0.30. Boven elke kolom wor~t aangegeven em.welke faktor 
het gaat. Onder elke kolom wordt aangegeven voor welk aantal faktoren 
de varimax rotatie is uitgevoerd. 
De faktor is duidelijk te herkennen als S-faktor. De faktorladingen 
gaan tot 0. 70 •. 

In het volgende overzicht wordt aangegeven met welke attitudekomponent(en) 
elk stroomdiagram te maken heeft. 
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26. Ik vind de natuurkundelessen fijn. 
30. In de natuurkundeles gaat de tijd era snel voorbij. 
34. In de natuurkundelessen is het gezellig. 
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10. Natuurkunde is één·van de vakken die ik.·niet leuk vind. 
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36. Voordat de natuurkundeles begint, heb ik-er-meestal. niet zoveel zin in. 
11. _Natuurkundelessen zijn saai. 
23. Ik zou best meer natuurkundelessen in de week willén hebben. 
28. Wat ik in de natuurkundelessen leer, vind ik meestal interessant. 
15. Ook al snap je niet alles tijdens de natuurkundeles, dan kun je het toch 

wel leuk vinden. 
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Figuur 3 
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· B-komponent 
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8. Er zouden meer TV-uitzendingen over natuurkunde-onderwerpen.moeten zijn. 

38. Ik doe thuis weleens een proef. 
32. Hobby's die met natuurkunde te maken hebben, lijken me leuk. 
13. Ik lees graag boeken die iets met natuurkunde te maken hebben.· 

4. Als er op school een hobby-club voor natuurkunde kwa~, zou ik zeker 
lid worden. 

23. Ik zou best. meer natuurkundelessen in de week willen hebben. 
28. Wat ik in de natuurkundelessen leer, vind ik meestal interessant. 
14.· Ook buiten school kan ik wel het een en ander ~et natuurkunde doen. 
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Figuur 4 
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25. De ontdekkingen van natuurkunde zijn vooral interessant voor geleerden, 
anderen hebben er niet zoveel aan. 

40. Natuurkunde is geen vak voor ~ewone stervelinaen. 

I 
en 
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21. Je leert bij natuurkunde op school weinig dingen waar je verder wat aan hebt. 
28. Wat ik in de natuurkundélessen leer, vindt ik meestal interessant. 
14. Ook buiten school kan ik wel het een en ander doen met natuurkunde. 
17. Ik praat thuis bijna nooit over wat ik in de natuurkundeles doe. 

3. Ik weet niet goed wat ik nu ei~enlijk moet leren van de natuurkundelessen. 
32. Hobby's die met natuurkunde te maken hebben, lijken me leuk. 

\ 
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5. De basisstof is zo ·makkelijk~· dat·' bljria·~iedéreen-=-fiem:::.goea-=:.kan leren. 
16. Natuurkunde is een moeilijk Vak. 

7. Als je er maar hard genoea voor werkt, kun je natuurkunde best 
begrijpen. 

I 
()) ... 
I 

22. Je komt in een blok zoveel nieuwe dingen tegen dat je in de war raakt. 
1.2. Voordat je iets•goed begrepen hebt in de natuurkundeles, moet je 

alweer met het volgende verder. 
l 

. 
\ 
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Figuur 6 

Zekerheid/ 
·' Problemen 
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Je weet in de.natuurkundeles nooit of je het wel goed doet. 
Het lukt vaak niet zo goed als ik thuis aan natuurkunde werk. 
Ik weet goed wat me in de natuurkundeles te doen staat. 
Ik weet niet goed wat i~n~igenlijk moet leren van de natuurkundelessen. 
Voordat je iets goed begrepen hebt in de natuurkundeles, moet je alweer 
met het volgende verder. 
Je komt in een blok zoveel nieuwe dinqen te~eri dat je in de war raakt. 
Bij natuurkunde moet je er teveel zelf voor zorqen dat je iets doet. 
Natuurkunde is een moeilijk vak. 
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Zekerheid: 
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Zelfstandi<;rheid-kornponent 

Figu.ur 7 

~ Zekerheid: . 
·Leraargericht-kom:ponent. 
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20. Bij natuurkunde heb je te weinig vrijheid. 
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37. Bij natuurkunde moet je er teveel zelf voor zorgen. dat 
je iets doet. 

31. Ik heb .liever dat de natuurkundeleraar het uitlegt, dan 
dat je het zelf moet uitzoeken •. 

6. Ik vind het beter dat de leraar.zeg~at ik thuis of 
in de les moet doen dan dat ik zelf moet kiezen. 
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2. Tijdens de natuurkundelessen is het vaak te rommelig in de klas. 
1. Waar het ook over gaat, een proef doen is altijd wel leuk. 
9. Iedereen kan_goed met de proeven bezig zijn. 
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Bespreking van de faktoranalyses 

Vergelijking van figuur 2, 3 en 4 levert het volgende kommentaar op : 

x De B- en R-komponent ontwikkelen zich vanuit een gezamenlijke faktor: de 
faktor 1 bij rotatie met 4 faktoren. 

x De bewering 38 en 17 horen niet, zoals voor de afname bepaald, bij de S
komponent maar respektievelijk bij de B- en R-komponent. 

x Bewering 3 is vóór de afname geplaatst bij de zekerheidkomponent, bewering 
25 en 40 bij de aanleg-komponent. 
Bewering 3 komt ook voor bij de gemengde komponent zekerheid/haalbaarheid 
in figuur 6. 

x "Zuivere" beweringen lijken te zijn : 

S-komponent 
B-komponent 
R-komponent 

10, 11, 15, 26, 30, 34, 36 
4, 8, 13, 38 
17' 21' 25' 40 

x De beweringen 28, 14, 23 en 32 komen bij meer dan een komponent voor. 
Bewering 28 is een algemene relevantiebewering en hoort niet thuis bij een 
van de drie relevantie-komponenten. 
De formulering van de beweringen 14 en 23 in aanmerking genomen, hoort 14 
bij de R-komponent en 23 bij de S-komponent. 
Dit geldt ook voor 32 met betrekking tot de B-komponent. 
Bovendien wordt de toewijzing van 32 aan de B-komponent nog ondersteund door. 
de hoge faktorladingen in figuur 2. 

Vergelijking van figuur 5 en 6: 

x Zowel bij varimax rotatie met 4 als met 5 faktoren lijkt faktor 2 een gemengde 
zekerheid/haalbaarheid faktor. Bij rotatie met meer dan 5 faktoren treedt er 
een uitsplitsing op 

Figuur 5 : 
~- De beweringen 5, 7, 16 en 33 hebben betrekking op een "leerstof"-komponent. 

(bewering 7 is oorspronkelijk bedoeld als "aanleg"-bewering) • 
De beweringen 12 en 22 vormen een "tempo"-komponent. 
Figuur 6 : 

:& De beweringen 3, 12, 16, 18, 22, 24, 27 en 37 hebben betrekking op een gemengde 
haalbaarheid/zekerheid-komponent die loopt via de R-faktor nr. 4 bij rotatie 
met 6 faktoren. 

* Het karakter van de komponent wordt grotendeels bepaald door bewering 24 en 
in mindere mate 3, 18 en 22. Deze beweringen hebben vooral betrekking op 
het houvast dat de leerling heeft aan de organisatie van het onderwijs. In 
het vervolg wordt dit houvast aangeduid met het begrip "doelduidelijkheid". 

X>< De beweringen 12 en 22 hebben een dubbelrol. Ze horen bij "tempo" en "doel
duidelijkheid". De formulering van 22 lijkt deze dubbelrol te ondersteunen, 
de formu~ering van 12 niet. 

Figuur 7 en- 8---:- -

x Faktor 4 bij rotatie met 8 faktoren is een soort "zelfstandigheid/zelfwerkzaam
heid"-faktor (figuur 7). Hieruit splitst zich bij rotatie met meer dan 8 fak
toren een "leraargerichte" faktor af. 

x Figuur 8 levert een faktor op die niet duidelijk te :interpreteren is. Deze 
faktor is misschien nog het best te omschrijven als "sfeer bij proeven doen"
faktor. 
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Samenvatting van de faktoranalyses 

De faktorstruktuur die uit de analyse naar voren komt, laat zich als volgt 
samenvatten 

A. Een relevantie-gedeelte, bestaande uit S-, B- en R-komponent. 

B. Een haalbaarheid-gedeelte, bestaande uit een leerstof-, tempo- en 
doelduidelijkheid-komponent. 

C. Een zelfstandigheid/zelfwerkzaamheid-gedeelte met daarin een leraar
gerichte komponent. 

Veranderingen in de voorlopige versie 

Op basis ~an de faktoranalyse, de opmerkingen van lee_:r;lingen'(blz.75-) en diskussie 
over de formulering van de beweringen, worden een a~~al beweringen in verband 
met de definitieve versie gewijzigd of weggelaten. De redenen voor wijziging 
of weglating kunnen zijn : 

1. De bewering is voor leerlingen raar.of onduidelijk. 
2. De bewering komt niet of nauwelijks voor in de stroomdiagrammen. 
3. De bewering hoort, wat formulering betreft, niet thuis bij de faktor 

waar hij op laadt (face-validity). 
4. De bewering laadt op een faktor die niet goed te interpreteren is. 
5. De bewering domineert te veel bij een faktor. 
6. De bewering kan korter geformuleerd worden. 

~ volgende tabel geeft een overzicht van de beweringen die weggelaten of ge-
wijzigd worden•. ; 

weglaten : 1' 2, 9 reden : 4 
40 1, 3 
29, 35, 39 2 -
19 2, 3 
18 1 

wijzigen : 20,_ 25 reden : 5 
7 3 
12 6 

Faktorstruktuur achteraf : 

Tabel 11 : 

Wijzigingen in 
de voorlopige 
versie 

In tabel 12, blz. 87 Z~Jn de overgebleven, al dan niet gewijzigde items ver
deeld over de nieuwe faktorstruktuur die uit de analyse naar voren is gekomen. 
De weggelaten items zijn in deze tabel vervangen door nieuwe. Daarmee geeft de 
tabel tegelijk de (veronderstelde) faktorstruktuur aan van de definitieve versie. 
Na vergelijking met de faktorstruktuur die voor de afname van de voorlopige ver
sie was vastgesteld (tabel 9, blz. M74), kunnen de volgende opmerkingen worden 
gemaakt 

1. Het relevantie-gedeelte ondergaat enkele kleine W~Jz~gingen. 
Enkele items verschuiven intern (17, 38). Enkele items behoren tot meer 
dan één relevantie-ko~ronent (14, 23, 32, 28). Enkele items zijn geen 
of een te zwakke afspiegeling van een bepaalde relevantie-komponent 
(1, 35, 39). 

2. Het haalbaarheidgedeelte krijgt meer struktuur. Een gedeelte van de 
zekerheidkomponent blijkt bij de "haalbaarheid" te horen. 

3. De zekerheidkomponent valt uit elkaar in een h~albaarheiq-komponent en 
een zelfstandigheid- komponent. 

4. De aanleg-schaal komt niet voor in de faktorstruktuur achteraf. 
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4.6 De definitieve versie van de ATTITUDELIJST 

4.6.1 Doel 

De ATTITUDELIJST wordt gebruikt bij de evaluatie van het projekt DBK-naen richt 
zich daarbij op het haalbaarheid- en relevantie-aspekt van DEK-onderwijs. 
Dat resulteert in de volgende vragen : 

1. Zijn de leerlingen van mening dat het onderwijs aangepast is aan hun 
mogelijkheden ? 

2. Ervaren de leerlingen het onderwijs als relevant (leuk, boeiend, be-
langrijk, interessant) ? 

Met de ATTITUDELIJST is het mogelijk het verloop te bepalen van een aantal 
attitudekempenenten die betrekking hebben op het haalbaarheid- en relevantie
aspekt. 

4.6.2 Konstruktie en inhoud 

V~_de voorlopige versie blijven 27 beweringen ongewijzigd over, 4 beweringen 
worden gewijzigd en 9 beweringen vervangen door PLON/NIVOR-beweringen (4 stuks) 
of door nieuwe beweringen (5 stuks). De definitieve versie bestaat uit:. :23____ -· 

, -PLON/NIVOR-beweri.ngen en- 17 DEK-na-beweringen -(bi]iagê- 7). 
-in tabel 11, blz. 86 is te-zien -welke beweringen -gewi::)iigci of vervangem worden. 

--De- ongewi]zigde -en gewijzigde beweringen houderi in de definitieve versie, die 
ook uit 40 beweringen bestaat, dezelfde -nuiînnering als- in de voorlopige -
versie. 
De verdeling ·van 
zijn uitgebreid, 

de nieuwe beweringen waarbij vooral de R- en tempokomponent 
is als volgt : , 

R-komponent 2, 191 35, 39 
Doelduidelijkheid-komponent 18 
Tempo-komponent 1 I 291 40 
Leraaronafhankelijkheid-komponent ' 9 

Daarmee komt de (veronderstelde) faktorstruktuur van de definitieve versie er 
uit te zien zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven. 

Tabel 12 : Definitieve versie: faktorstruktuur vooraf 

Gedeelte Beschrijving Komponent nr. van de bewering 

Relevantie Plezier in natuurkunde --~· 10i11,15,26,30,34,36 
.. en de natuurkundelessen s 36 en 23 ? --

Interesse in natuurkundige 
B 4,8,13,38 en 32 ? aktiviteiten buiten de les 

Belangrijkheid van natuur- -- 2,17,19,21,25,35, 
kunde en de natuurkunde- R 39 en 14 ? 

·, lessen 
S/B/R 28 

Haalbaarheid Haalbaarheid van de 
leerstof M 5,7,16,33 

M/DD 27 ? 
Doelduidelijkheid DD 3,18,24 

DD/T 22 ? 
Tevredenheid met tempo T 1,12,29,40 

Zelfstandigheid- Zelfstandigheid z 30,37 

Zelfwerkzaamheid Leraaronafhankelijkheid LR 6,9,31 
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Behalve ten aanzien van de attitudestruktuur kan de inhoud van de lijst 
ook nog op een aantal andere punten bekeken worden. Tabel 13 geeft daar 
een overzicht van. 

Omschrijving 

Beweringen die positief gesteld 
zijn 

Beweringen die negatief gesteld 
zijn 

Beweringen over natuurkunde 

Beweringen over de 
natuurkundelessen 

Beweringen die niet speciaal 
gaan over nat. of de nat. lessen 

Beweringen in de ik/me-vorm 

Beweringen in de je-vorm 

Beweringen in een onpersoonlijle 
vorm 

.Beweringen die gerangschikt 
kunnen worden naar de "extremiteit" 
van de uitspraak 

-Indeling volgens Cronbach (par.3.5) 

Affect (reports of feelings) 

Verbal commitment (statements of 
position) 

Actual commitment .(reports of 
behaviour) 

l»tML 
MIJtAL nummers van de beweringen 

19 

21 

17 

17 

6 

16 

13 

11 

2,4,5,8,9,13,14,15,19,23,26,28 
29,30,32,34,35,38,39. 

1,3,6,7,10,11,12~16,17,18,20,21 

22,24,25,27,31,33,36,37,40. 

1,4,7,8,10,13,14,16,20,21,25, 
27,32,35,37,40. 

2,3,6,11,12,15,17,18,19,23,24, 
26,28,29,30,34,36. 

5,9,22,31,33,38. 

3,4,6,7,10,13,14,17,23,25,26, 
27,28,31,36,38. 

1,2,12,15,18,19,20,21,22,24, 
32,37,39. 

5,8,9,11,16,29,30,33,34,35,40. 

zie tabel 20 blz.lOl 

28 Alle beweringen behalve verbal
en-actual commitment: 

8 4,6,8,9,14,23,31,32. 

4 13,17,27,38. 

Tabel 13 Inhoud van de ATTITUDELIJST ten aanzien van een aantal 
aspekten • 

Met behulp van de tabel.is te zien dat de lijst ten aanzien van de 
gehanteerde aspekten een uitgebalanceerde indruk maakt. Een uitzonderinq 
vormt de indeling volgens Cronbach. Het merendeel van de beweringen is 
van het "affekt1'-type.De "verbal commitment" beweringen en "actual 
commitment" beweringen geven de attitude wat meer diepte (par. ~.5). 

Deze twee typen beweringen konsentreren zich vooral op twee schalen die bij 
de. definitieve schaalvorming (par.4.6.4.2) tot stand komen: de B-schaal 

(itemnr. 4,8,13,17,32,38) en de LR-schaal (itemnr. 6,9,31). 
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Uit tabel 12-~n 13 blijkt de gevarieerdheid van de lijst. Een lijst 
met veel variatie is belangrijk omdat zo'n lijst: 

1. Voor de leerlingen interessant is~ 
2. Een aanwijzing vormt dat zoveel mogelijk aspekten en nuances van 

de attitude "bedekt" zijn door beweringen. 
3. De leerlingen weinig aanleiding geeft om de beweringen te gaan 

vergelijken en daardoor meer door redeneren dan "op het gevoel" de 
lijst te beantwoorden .. 

4. Weinig mógelijkheden biedt tot tendentieuze volgordes van beweringen. 

4.6.3 Afname en verwerking 

Zoals uit de "produktielijn" van paragraaf 4.2,blz.62 blijkt, wordt 
de attitudelijst driemaal bij dezelfde leerlingen afgenomen in de loop 
van het tweede en derde leerjaar. Deze afnameserie wordt toegelicht in 
paragraaf 4.7.3. 
Alle leerlingen waarbij de lijst is/wordt afgenomen, ,.zittGn op scholen 
die deelnemen aan het DBK-na onderzoek en waarvan de bij het onderzoek 
betrokken leraren in het algemeen tenminste één jaar ervaring hebben met 
de DBK-na werkwijze. 
Op basis van de gegevens van de eerste en tweede afname worden de 
definitieve schalen gevormd en de ATTITUDELIJST geëvalueerd. 

De lijsten zijn en worden zoveel mogelijk afgenomen in de tweede of derde 
~es van de basisstofperiode van een blok,waarmee we.hopen een zo rustig 
mogelijk moment gekozen te he~ben. De eerste afname was voor een bepaalde 
groep leerlingen tijdens de basisstofperiode van blok 2 (de b2-groep) en 
vond plaats in de periode "tweede helft september t/m eerste helft 
november" met de nadruk op oktober (1977). De eerste afname was voor een 
andere groep leerlingen tijdens de basisstofperiode van blok 3 (de b3-groep) 
in de periode "tweede helft november tot eind januari '78". 
De tweede afname~bij de totale groep (b2+ b~),vond plaats in de periode 
"mei - eerste helft juni '78". 

De lijst zou oorspronkelijk afgenomen worden bij ongeveer 3000 leerlingen. 
We konden uiteindelijk maar beschikken over de afnamegegevens van ongeveer 
2000 leerlingen. Vergeetachtigheid, verkeerd (of niet) lezen van de 
lerareninstruktie, leraarswisselingen en tijdnood (!!) zijn er onder 
andere de oorzaak van dat de afname maar bij ongeveer tweederde deel 
van de groep (op het juiste moment) heeft plaatsgevonden. 
Uit de groep van ongeveer 2000 leerlingen is een definitieve onder
zeeksgroep samengesteld van leerlingen die hebben deelgenomen aan de 
eerste- zowel als aan de tweede afname, waarbij die afnames bovendien op 
een "gemiddeld"moment in de betreffende afnameperiode hebben 
plaatsgevonden. 
Deze groep bevat ongeveer 1000 leerlingen waarvan de b2- en b3-groep 
ieder ongeveer 500 leerlingen voor hun rekening nemen. 

4.6.4 Analyse van de afnamegegevens: schaalvorming 

4.6.4.1 Inleiding 

Bij de analyse wordt de attitudestruktuur (of faktorstruktuur) van de lijst 
onderzocht met behulp van de soort faktoranalyse die ook gebruikt is bij 
de voorlopige versie (principale komponenten met varimax rotatie) . 
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Met behulp van de faktoranalyses kunnen de beweringen gegroepeerd worden tot 
zinvolle (valide) schalen, dat wil zeggen : groepen van beweringen die zo 
sterk mogelijk gerelateerd zijn aan een bepaalde attitude-komponent. 
Bij de evaluatie van het projekt (par. 4.7) wordt hoofdzakelijk gebruik ge
maakt van deze schalen en in veel mindere mate van de beweringen apart. 

4.6.4.2 Faktoranalyses 

Bij de analyse van de voorlopige versie van de ATTITUDELIJST Z1Jn uitgebreide 
faktoranalyses uitgevoerd met meerdere faktoren. Aangezien de definitieve 
versie grotendeels. overeenkomt met de voor lopi·ge, · wordt aangenomen dat de 
faktorstruktuur van de twee versies in grote lijnen dezelfde is. 
De faktoranalyses bij de definitieve versie zijn daarom beperkt gebleven 
tot varimax rotaties met 10 faktoren. Bij de voorlopige versie is gebleken 
dat de struktuur van de lijst in een faktoranalyse met ongeveer 10 faktoren 
het beste tevoorschijn komt. Meer faktoren leveren geen nieuwe informatie 
op, minder faktoren geven wel informatie over kombinaties van schalen 
(gemengde schalen) maar te weinig detailgegevens over de aparte schalen. 
De gegevens van de fakto:r:analyses bij de voorlopige versie, blijven bruikbaar, 
zeker wat betreft gemengde schalen. 

De volgende faktoranalyses zijn uitgevoerd : 

1. Varimax rotatie met 10 faktoren, voor de eerste afname bij de 
b2-groep. 

• 2. Varimax rotatie met 10 faktoren, voor de eerste afname bij de 
b3-groep. 

3. Varimax rotatie met 10 faktoren voor de tweede afname bij beide 
groepen. De analyse heeft bètrekking op de totale groep (b2 + b3). 

De resultaten van de faktoranalyses zijn weergegeven in de tabellen 14 t/m 
17 op blz. 93 t/m 96. In deze tabellen worden de faktorladingen die groter 
zijn dan 0.30 in een matrix weergegeven. De kolommen van de matrix stellen 
de faktoren voor, de rijen vertegenwoordigen -de ladingen van de aparte be
weringen op de verschillende faktoren. Onder elke faktor is aangegeven 
(indien mogelijk) met welke komponent hij te maken heeft. 
De faktoren en beweringen kunnen we daarbij zo rangschikken dat de faktor
struktuur van de lijst duidelijk wordt. Bij de eerste drie tabellen is dat 
gebeurd. Ter vergelijking is van de faktoranalyse voor de tweede afname ook 
nog een ongerangschikte tabel opgenomen (blz. g6). 

4.6.4.3 Bespreking van de faktoranalyses : schaalvorming 

Uit de faktorstruktuur van de (gerangschikte) tabellen is te zien dat de 
lijst vooral uiteenvalt in een relevantie~ en een haalbaarheid-gedeelte, 
overeenkomstig de voorlopige faktorstruktuur (tabel 12, blz. 87). 
Binnen deze stukken is er, naast de vorming van zuivere schalen (S,B,R,M,TDD) 
ook aanleiding om gemengde schalen te vormen, bijvoorbeeld een SB-schaal. 
De schaalvorming vindt plaats aan de hand van de tabellen 18 en 19 (blz. 97 
en 98) waarin de resultaten van de drie faktoranalyses en van de analyses 
bij de voorlopige versie zijn samengevat. 
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Bij de toewijzing van een bewering aan een schaal wordt daarbij rekening 
gehouden met de volgende aspekten : 

1. De grootte van de lading op de faktoren die met de schaal te 
maken hebben : In het algemeen moet de lading groter zijn dan 
0.30, voor welke groep en welke afname de analyse ook is uitge
voerd. 

2. De grootte van de ladingen op de faktoren die niets met de be
treffende schaal te maken hebben (zuiverheid) : De ladingen 
moeten in het algemeen duidelijk kleiner zijn dan 0.30. 

3. De formulering van de bewering (face-validity) : De formulering 
moet, weer in het algemeen, te maken hebben met de betreffende 
schaal. 

De tabellen leveren, met zoveel mogelijk in acht neming van de drie ge
noemde aspekten, de volgende schalen en opmerkingen op 

Relevantie 
S-schaal 11,15,26,30,34,36 
B-schaal 4,8,13,P,32,38 
R-schaal 2,21,25 

BR-schaal B-schaal + R-schaal + 14,28 
SB-schaal S-schaal + B-schaal + 23 
SBR-schaal S-schaal + B-schaal + R-schaal + 14,23,28 

-opmerkingen 
B~wering 10 valt weg uit de s-schaal door onzuiverheid. De bewering hoort 
ook niet bij een van de gemengqe schalen omdat het item niet alleen laadt 
op s-, B- en R-faktoren, maar ook op de M-faktor. 

Bewering 26 laadt op de s- en de B-faktor, maar wordt gehandhaafd omdat 
de S-faktor domineert en omdat het item bij de analyse van de voorlopige 
versie ook als S-item aangemerkt is. Dezelfde redenering geldt voor het 
R-item 25. · 

De vooraf bepaalde R-schaal valt uit elkaar. Daarbij vormen de items 2,21, 
25 een "belangrijkheid"-schaal en de items 19,39 een "leerzaamheid"-schaal 
die echter te klein is om opgenomen te worden. Het R-item 35 is niet zuiver. 

De beweringen 14,23 en 28 blijken, zoals vooraf ook aangegeven, niet geheel 
zuiver, maar kunnen geplaatst worden in de gemengde schalen BR, SB en SBR. 

Haalbaarheid 
M- schaal 
TDD-schaal 

PROB-schaal 

Opmerkingen 

5,7,16,33 
1,12,18,24,29,37,40 

M-schaal + TDD-schaal + 22,27 

De tempo- en doelduidelijkheid-items vormen niet twee aparte schalen, maar 
een gezamenlijke "houvast"-schaal (TDD). 
Bewering 3 valt weg omdat het item onzuivèr is. 
Bewering 37 was oorspronkelijk geplaatst in de Z-schaal maar komt nu te
voorschijn in de TDD-schaal. Wat formulering betreft is daar geen bezwaar 
tegen. 
De items 12 en 29 laden zowel op de M- als op de TDD-schaal waarbij de 
laatste schaal echter domineert. Bovendien zijn deze items bij de analyse 
van de voorlopige versie aangewezen als T-item. 
De items 22 en 27 zijn niet zuiver maar kunnen geplaatst worden bij de 
gemengde PROB-schaal. 
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Zelfwerkzaamheid/Zelfstandigheid 
LR-schaal : 6,9,31 

Opmerkingen 
Bewering 37 verdwijnt uit het Z-schaaltje naar de TDD-schaal. 
Bewering 20 komt wel als aparte faktor in de taktorenanalyse naar voren. 

Samenvatting van de opmerkingen 
Bij een vergelijking van de faktorstrukturen vooraf en achteraf zijn de 
opmerkingen in de volgende punten samen te vatten : 

1. De struktuur vooraf en achteraf komt in grote lijnen overeen. 
2. De R-komponent valt uit elkaar. 
3. De tempo- en doelduidelijkheid-items vormen één schaal (TDD) • 
4. ·Een aantal items die onzuiver zijn (zowel vooraf als achteraf) 

geven aanleiding tot het vormen van de gemengde schalen BR,SB, 
SBR en PROB. 

Niet opgenomen beweringen 
De beweringen 3,10,19,20,35 en 39 z~Jn niet opgenomen in een van de defi
nitieve schalen. De redenen daarvoor zijn terug te vinden bij de bespreking 
van de faktoranalyses op blz. 91. 

Faktorstruktuur achter·af 
De volgende tabel bevat een overzicht van de schalen die met behulp van de 
faktoranalyses zijn samengesteld. De schalen worden daarbij voorzien van 
een naam die zo goed mogelijk overeenkomt met de beschrijving van de schaal 
zoals die gegeven wordt in tabel 12, blz. 87 of bij de opmerkingen op blz. 91. 

Zuiver/gemengd Naam Schaal Beweringen Aantal 
-~· -

Zuivere schalen Plezier s 11,15,26,26,34,36. 6 
Interesse B 4,8,13,17,32,38. 6 
Belangrijkheid R 2,21,25. 3 
Haalbaarheid M 5,7,16,33. 4 
Houvast TDD 1,12,18,24,29,37,40. 7 
Onafhankeliikheid LR 6,9,31. 3 

Gemengde schalen Interesse-
BR 

2,4,8,13,14,17,21,25, 
11 

Belangrijkheid 28,32,38. 
-Plezier- SB 

4,8,11,13,15,17,23,26, 13 
Interesse 30,32,34,36,38. 
Relevantie SBR 2,4,8,11,13,14,15,17,21, 

23,25,26,28,30,32,34,36, 18 
38. 

Haalbaarheid- 1,5,7,12,16,18,22,24,27, -
PROB 13 

Houvast 29,33,40. 

Tabel 20 Faktorstruktuur achteraf: schalen. 
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·4~6~5 Evaluatie van de ATTITUDELIJST 

·4~6~5~1 Inleiding 

De evaluatie van de ATTITUDELIJST heeft betrekking op de kwaliteit van 
de lijst en op zijn gebruiksmogelijkheden. 
De bespreking van de evaluatie van de lijst begint met de presentatie 
van een aantal statistische basisgegevens van aparte beweringen (par. 
4.6.5.2) en van schalen (par.4.6.5.3), gevolgd door een paragraaf over 
de samenhang tussen de schalen. 
De kwaliteit van de lijst wordt vooral beoordeeld ten aanzien van de 
kriteria betrouwbaarheid en validiteit (par.4.6.5.5). 
Gebruiksmogelijkheden zijn er op scholen, onder andere bij de leer
lingenbegeleiding (par.4.6.5.6) en bij de evaluatie van het projekt 
DBK-na waar een aparte paragraaf aan gewijd wordt (par.4.7). 

De evaluatiegegevens die in het vervolg van deze paragraaf ter sprake 
komen, zijn afkomstig van twee verschillende groepen (b2 en b3) met 
voor elk twee verschillende afnames. Daarbij viel de eerste afname 
voor beide groepen niet in dezelfde periode en de tweede afname wel. 
Dit heeft tot gevolg dat er een onderscheid wordt gemaakt in 5 groepen 
van gegevens: 

b21: gegevens van de eerste afname bij een groep leerlingen 
tijdens de basisstofperiode van blok 2 (najaar '77). 

b31: gegevens van de eerste afname bij een andere groep 
leerlingen tijdens de basisstofperiode van blok 3 
(najaar '77) . 

(b22+b32) : gegevens van de tweede afname bij de totale groep in 
de periode mei-juni'78. 

b22: gegevens van de tweede afname bij de b2-leerlingen. 
b32: gegevens van de tweede afname bij de b3-leerlingen. 

Wat betreft gemiddelde en frequentie-verdeltng zijn de scores·van de 
antwoordkategorieën van de negatief gestelde beweringen omgekodeerd: 
5 wordt 1 en 4 wordt 2. 

4.6.5.2 Statistische basisgegevens: items 

Bijlage 8 geeft de gemiddelde itemscores, gesorteerd 
naar schaal, voor de diverse groepen van gegevens met een over deze 
groepen gemiddelde waarde van de standaard deviatie. De standaard 
meetfout van de gemid elde scores ligt tussen 0.040 en 0.045. 
Bijlage 3 geeft de frequentieverdeling van de items voor de 
totale groep-tweede afname. 
Het is te zien dat he~ de leerlingen beter af gaat om het met een bewe
ring erg oneens te zijn dan erg eens. Dat werd ook al gekonstateerd bij 
de voorlopige versie (par.4.5.4,blz.76). Deze "antwoordtendentie is 
tegengesteld aan de door Oppenheim (1968) vermelde "acquiescence" 
(par. 3. 5) • 
Door de manier waarop de leerlingen hun antwoordkeuze moeten kenbaar 
maken, is het percentage leerlingen dat de antwoordkategorie "weet niet" 
invult bij alle items zeer klein (zie ook par.4.3.4). Daardoor spreiden 
de leerlingscores per item meer dan voor het geval dat de kategorie 
"weet niet" op het antwoordblad (steepkaart) aanwezig·zou zijn geweest. 
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s 6 3.64 3.33 3.19 3.10 3.26 . 0 4 

B 6 2.69 2.49 2.45 2.44 2.45 .03 

R 3 3.53 3.39 3.31 3.29 3.32 .Oi1 

M 4 3.10 2.96 2.85 2.70 2.96 .04 

TOD 7 3.10 2.95 2.96 2.84 3.05 .03 

LR 3 2.30 2.19 2.28 2.27 2.29 .04 

SB 13 3.13 2.88 2.78 2.73 2.83 .03 

BR 11 3.04 2.86 2.80 2.78 2.82 .03 

SBR 18 3.23 3.00 2.91 2.86 2.95 .03 

PROB 13 3.13 2.97 2.94 2.80 3.04 .03 

SBR/PROB 31 3.18 2.98 2.92 2.83 2.98 ·• 03 

SBR/PROB/LR 34 3.11 2.91 2.86 2.78 2.92 .03 

Tabel 21 Schaalgegevens 
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.72 .77 .82 .84 .80 

.75 .80 .83 .87 .80 

.71 .73 .73 .75 .71 

.70 .77 .76 .77 .75 

.67 .71 .71 .73 .70 

.70 .74 .79 .80 .76 

.58 .63 .66 .66 .65 

.56 .57 .62 .63 .61 

BET'R.OU't'ffiAARHEID 

AFVJ~~~ ~'fVlAm~ 2.. 

bi b3 b2./b3 b2. b.3 
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.72 .75 .74 .74 . 74 

.60 .67 .67 .68 .69 
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I 

.72 .74 .78 .78 .78i 

.28 .38 .43 

.83 .82 .83 
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.84 .85 .86 

.89 .90 .91 

.89 .89 .91 

b21 
b31 
(b22+b32) 
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b32 

.47 

.83 

.84 
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.91 
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N=545 
N=921 
N=399 
N=522 

! 
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I 
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.84 

.88 
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.91 
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Een.vergelijking met afnamegegevens van de NAL-1 (par.4.8} waarin 
onder andere dezelfde plezier-items voorkomen als in de ATTITUDELIJST, 
bevestigt dit. De NAL-1 en de ATTITUDELIJSTzijn vergelijkbare vragen
lijsten, afgenomen_ bij vergelijkbare DBK-na groepen onder vergelijk
bare omstandigheden. De gemiddelde standaard deviatie van 7 plezier
items bedraagt voor de NAL-1 1.14 en voor de ATTITUDELIJST 1.32. 

4.6.5.3 Statistische basisgegevens: schalen 

In tabel 20,blz.100 zijn de items van de diverse schalen voor de 
(b22+b32}-groep gerangschikt naar "extremiteit" van de uitspraak. 
De andere groepen geven een overeenkomstig beeld te zien. 
Op de eerste plaats kan gesteld worden dat vooral voor de schalen 
interesse (B) en onafhankelijkheid (LR} geldt dat de items niet ge
lijkmatig verdeeld zijn naar beide kanten (positief en negatief) van 
het attitude-kontinuum. Vooral de haalbaarheid/houvast-schaal (PROB} 
vertoont een goede balans met niet te veel extreme items. 
Tabel2.1,blz .101, geeft een aantal schaalgegevens· voor de verschillende 

. groepen. De opgegeven standaard meetfouten zijn over de groepen ge
middeld. 
Uit tabel 21 is af te leiden dat er verschillen bestaan tussen de 
b2- en b3-leerlingen en tussen de eerste - en tweede afname. Deze 
verschillen worden in paragraaf 4. 7 verder besproken. 

4.6.5.4 Samenhang tussen de schalen 

Tabel 22 bevat de belangrijkste (produkt-moment) korrelaties 
tussen de schalen voor de (b22+b32)-groep. De korrelatie tussen de 
"overall"-schalen· relevantie (SBR) en haalbaarheid/houvast (PROB) 
staat apart aangegeven. 
De korrelaties geven een indruk van de samenhang tussen de schalen. 
Het beeld dat de (b22+b32}-groep te zien geeft, komt overeen met dat 
van de andere groepen gegevens. 

s B R M TDD LR SB BR SBR PROB SB BR SBR PROB 

s .48 .50 .41 .43 .16 .56 .48 .87 .82 

B .48 .50 .34 .36 .17 .40 ;.84 .91 .83 

R .50 .50 .38 .46 .07 .57 .46 .80 •. 75 

M .41 .34 .38 .51 .32 .45 .42 .47 .83 

TDD .43 .36 .46 .51 .15 .45 .46 .49 .90 

LR .16 .17 .07 .32 .15 .22 .16 .18 .26 

korrelatie SBR-PROB is 0.58 

Tabel22 : Korrelaties tussen schalen (b22+b32-groep). N = 921. 
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De grootste korrelaties z~]n te vinden in het meest rechtse gedeelte 
van de tabel. Het zijn de korrelaties tussen de gemengde schalen en 
de zuivere schalen waaruit ze gedeeltelijk zijn opgebouwd. 
Het midden gedeelte van de tabel bevat de korrelaties tussen de zuivere 
schalen en de gemengde schalen waar ze geen deel van uitmaken. De 
onafhankelijkheid-schaal (LR) korreleert laag met de gemengde schalen. 
De grootste korrelaties zijn tussen de relevantie-schalen S - BR en 
R - SB. 
Hetzelfde beeld geeft het linker gedeelte van de tabel te zien. 
Hierin staan de korrelaties tussen de zuivere schalen. De samenhang 
tussen de relevantie-schalen S,B en R is duidelijk aanwezig, tussen 
LR en de andere schalen vrijwel niet. Verder is de samenhang tussen 
de haalbaarheid/houvast-schalen haalbaarheid (M) en houvast (TDD) te 
vergelijken met de samenhang tussen de relevantie-schalen. 
De korrelatie tussen de "overall"-schalen SBR en PROB is groter dan 
de korrelaties tussen de zuivere schalen waaror ze betrekking hebben. 

Samenvattend kan het volgende worden opgemerkt: 
Het beeld van de faktoranalyses (tabel 14 e.v.) wordt tendele beves
tigd door de korrelaties tussen de schalen: er zijn twee dominerende 
attitudekompanenten (relevantie en haalbaarheid/houvast) die echter 
meer samenhangen dan de faktoranalyses doen vermoeden. 
Daarbij bestaat de relevantie-komponent uit de onderling even sterk 
samenhangende sub-komponenten S,B en R1terwijl dat ook geldt voor 
de haalbaarheid/houvast-komponent en zijn sub-komponenten M en TDD. 
De LR-komponent staat los van de andere komponenten. 

4.6.5.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

De kriteria die de kwaliteit van de lijst voor het grootste gedeelte 
bepalen, zijn de qetrouwbaarheid ~n de validiteit. 
Een hoge testbetrouwbaarheid is een van de voorwaarden voor 
validiteit en draagt ook bij aan de mate waarin de test valide is. 

Betrouwbaarheid 

Met behulp van het SPSS~rekenprogramma "Reliability analysis for 
scale" (Nie e.a.,1975) is de betrouwbaarheidscoëfficient alpha 
(par.3.4.5) van de schalen berekend. De berekening is uitgevoerd 
voor alle groepen (tabel21)~. In tabel 21 is te zien dat de alpha's 
van de verschillende groep~n elkaar niet veel ontlopen, uitge;onderd 
voor de LR-schaal en de R-.schaal.· In het vervolg wordt danook gebruik 
gemaakt van een waarde die gemiddeld is over de groepen b21,b31,b22 
en b32. 
Met behulp van de Spearman~Brown formule voor homogene testver
lenging (par.3.4.5) kunnen de schaleri_wat betrouwbaarheid betreft, 
vergeleken worden. Ta,bel 2.3.,blz.t04;,geeft een overzicht van de resultaten van 
deze "verlengings"-procedure die alleen uitgevoerd is voor schalen 
die in voldoende mate betrouwbaar zijn (alpha-groter dan .70). 
De schalen zijn "genormeerd" op een lengte van 12 items, een voor 
schalen van dit type gebruikelijke lengte. 
Uit de tabel blijkt dat de schalen, met uizondering van de R~ en de 
LR-schaal in voldoende mate betrouwbaar zijn (zie ook par.3.4.4.6). 
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schaal s B R r~ TDD LR' SB BR SBR PROB SRR/PROB 

oorspronkelijke 
6 6 3 4 7 3 13 11 18 13 31 aantal items 

aantal items na 
12 12 12 12 testverlenging . . 12 12 12 12 12 

-·--

oorspronkelijke 
• 75 .74 .66 .78 .76 .40 .83 .83 .87 .86 .90 alpha 

alp ha 
• 86 .85 .91 .84 .82 .84 .81 .85 .78 verlenging . . na 

Tabel ZJ : testverlenging 

De bijdrage van een bepaald item aan de betrouwbaarheid van de be
treffende schaal is nagegaan voor de zuivere schalen met behulp van 
tabel 24. Daarin zijn de volgende gegevens van de (b22+b32)-groep 
per schaalitem weergegeven: item-(schaal)rest korrelatie, faktorlading 
op de schaalfaktor, alpha, alpha voor het geval dat het betreffende 
item wordt weggelaten uit de schaal. 

s.: -vf&.U 
...J ~ ~~ 
<Z: 

~ f'-S <Z: ::.:: Lll 'U ~ ~ -.4} ..,. ~8 

26 .61 
11 .·56 

s 30 .54 
36 .50 
34 .40 
15 .35 

32 .58 
13 .57 

B 8 .49 
4 .50 

38 .43 
17 .37 

21 .50 
R 25 .50 

2 .49 

33 .67 

H 
7 .64 

16 .64 
5 .51 

12 .58 
29 .56 
40 .53 

TDD 18 .53 
24 .51 

1 .44 
37 .40 

31 .33 
LR 9 .28 

6 .26 

•8-..JCI 
Ollllcrf:? 
e.!!~~ 
~Q5c: 
\"o"EIIlv-

.53 
-.52 

• 59 
-.40 

.52 

.37 

.65 

.66 

.51 

.54 

.45 
-.36 

-.63 
-.49 

.51 

.66 

.70 

.66 
-.49 

.54 
-.53 

.61 

.57 

.50 

.52 

.43 

.51 
-.41 

.44 

~0(~ 
~i-·:; ~ 
d~ ~ 

.68 
• 70 
.70 
.72 
.74 
.75 

.68 

.68 

.70 

.71 

.72 

.74 

.58 

.58 

.60 

.73 

.74 

.74 

.80 

.74 

.75 

.75 

.75 

.76 

.77 

.78 

.29 

.38 

.42 

0(' 

.75 

.74 

.68 

.80 

.78 

.47 

In tabel 24' is te zien dat 
diverse items geen bijdrage 
leveren aan de betrouwbaar
heid van hun schaal • 
Een goed voorbeeld daarvan 
is item 5 uit de M-schaal. . . 

De items die wat betrouw
baarheid betreft inefficient 
zijn, hebben de laagste item
rest korrelatie van alle 
schaalitems. Dat geldt ook 
voor de lading op de schaal
faktor. 

·Tabel 24 : Itembijdrage aan de 
betrouwbaarheid 

(b22+b32)-groep. 
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Validiteit 

In paragraaf 3.6 wordt gesteld dat de inhoudsanalyse een belangrijk 
aandeel heeft in de konstruktie van de ATTITUDELIJST.en dus ook in 
de validiteit van de lijst. 

Het is van belang dat de inhousanalyse een brede inventarisatie op
levert van alle mogelijke aspekten van een bepaalde attitudekomponent 
en dat deze veelheid aan aspekten zo goed mogelijk "bedekt" wordt 
door de items van de schaal die betrekking heeft op de attitude
komponent. 
Goede voorbeelden van zo'n brede inventarisatie zijn de schalen 
relevantie (SBR), haalbaarheid/houvast (PROB), houvast (TDD) en 
plezier/interesse (SB) (zie bijvoorbeeld tabel 9,blz.74 en tabel 12, 
blz.87). 

Een ander belangrijk punt bij validiteitsbeschouwingen ten aanzien 
van attitudemetingen, is de mate waarin de veronderstelde struktuur 
van de vragenlijst (voor de meting) overeenkomt met de struktuur die 
uit de analyses van de afnamegegevens tevoorschijn komt. 
Alleen de belangrijkheid-komponent (R) en de houvast-komponent (TDD) 
·blijven wat dit aspekt betreft in gebreke. In dit verband wordt ver
wezen naar blz.86 voor de voorlopige versie en naar blz.92 voor de 
definitieve versie • 

. Een derde aspekt waarop de validiteit kan worden beoordeeld, is de 
homogeniteit van de schalen. 

·wat dit betreft voldoen alle schalen, met uitzondering van de 
onafhankelijkheid-schaal (LR}" en de belangrijkheid-schaal (R) aan 
homogeniteitseisen die gesteld worden door het onderzoek (zie ook 
par.3.4.4.6). 

Konklus i es 

Ten aanzien van de drie genoemde aspekten komen vooral de schalen 
relevantie (SBR), haalbaarheid/houvast (PROB), plezier/interesse (SB), 
plezier (S), interesse (B) en houvast (TOD) naar voren als schalen die 
in voldoende mate valide en betrouwbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de 
haalbaarheid-schaal (M) als er tenminste rekening mee gehouden wordt 
dat deze schaal maar op één, beperkt aspekt betrekking heeft (het 
"nivo" van de stof). 
De onafhankelijkheid-schaal (LR) en de belangrijkheid-schaal (R) zijn 
niet betrouwbaar genoeg. Bovendien heeft de LR-schaal kennelijk 
betrekking op een aspekt dat niet past binnen de algemene struktuur 
van de lijst en vertonen de vooraf.:~ en achteraf-struktuur van de 
R-schaal te weinig overeenkomst. 
Van beide schalen wordt verder geen gebruik gemaakt. 

Nog enkele valideringsmogelijkheden 

Er zijn nog een aantal mogelijkheden om de ATTITUDELIJST op zijn 
validiteit te beoordelen. Daarbij komen we een stap verder op het 
·terrein van de begripsvaliditeit (par.3.4.4,blz.~7 en ~e). 

1. Het bevestigen van een hypothese. 

Onder "hypothese" wordt hier verstaan: een vooronderstelling die 
logischerwijs is af te leiden uit gegevens van herhaald onderzoek. 
Als zo'n hypothese bevestigd wordt door metingen met behulp van 

'l=- de ATTITUDELIJST, kan dat bijdragen aan de validiteit van de lijst. 
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2. Objektief waarneembaar leerlingengedrag kan yergeleken worden met 
·bepaalde schaalscores. 

Voor de testafname moet dan vastqesteld worden welk leerlingen
gedrag en welke attitudekomponent met elkaar te maken hebben. 
Bijvoorbeeld: van een leerling met een hoge score op de plezier
schaal worden relatief veel spontane aktiviteiten op extrastof
gebied verwacht (en andersom). 

3. Systematische leerlingen-observaties/intervieuws kunnen dienen als 
validatie-instrument. 

Via observaties en intervieuws ·kan aan een leerling een score worden 
toegekend die te vergelijken is met een bepaalde schaalscore van de 
leerling. 

-,· Deze manier wordt binnen het projekt DBK-na uitgewerkt (skripties 
A.Mooldijk, A.Miedema). 

4. Vergelijking met andere projekten (externe validatie). 

Binnen de projekten PLON en DBK-na is een met de ATTITUDELIJST 
vetgelijkbare vragenlijst afgenomen (de NAL-1, par.4.8). 
Indien uit de afnamegegevens van beide projekten dezelfde faktor
struktuur voor de NAL-1 gevonden wordt, draagt dat bij aan de 
validiteit van de vragenlijst. 

4.6.5.6 Gebruiksmogelijkheden van de·ATTITUDELIJST· (en van de DBKLIJST) 
• op scholen 

De ATTITUDELIJST en de DBKLIJST Z1Jn niet ontwikkeld voor gebruik op 
scholen. Toch zijn er wel mogelijkheden om de vragenlijsten of onder
delen ervan in te_schakelen bij de evaluatie van het onderwijs en bi:j 
de begeleiding van leerlingen. 
Omdat bij de ATTITUDELIJST de beweringen geformuleerd zijn in algemene 
termen blijven de toepassingsmogelijkheden niet beperkt tot scholen met 
DBK-na onderwijs of tot het vak natuurkunde. 
Vooral de plezier-schaal en de haalbaarheid/houvast-schaal zijn zonder 
essentiële wijzigingen te gebruiken voor andere vakken. 
Er moet wel opgemerkt worden dat de vragenlijsten zijn gevalideerd 
voor onderwijs dat in behoorlijke mate gekenmerkt wordt door zelf
standigheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking. Bij andere onderwijs
vormen bestaat de kans dat een aantal items hun betekenis verliezen. 

De ATTITUDELIJST biedt waarschijnli]k mogelijkheden bij de evaluatie 
van het natuurkunde-onderwijs op scholen, zeker als de evaluatie be
trekking heeft op de totale groep leerlingen van het tweede leerjaar 
en als de periode die geëvalueerd wordt enkele maanden tot een heel 
schooljaar bedraagt. Dan kan nagegaan worden of en in welke mate er 
attitudeveranderingen zijn opgetreden. 
Het aksent ligt bij de ATTITUDELIJST veel meer op attitudeveranderingen 
dan op geisoleerde metingen.van attitudes. 

De ATTITUDELIJSTkan (determinatiegegevens toevoegen aan de reeks gegevens 
die binnen school over individuele leerlingen bekend zijn. Vooral op 
scholen waar naast kennisresultaten ook andere gegevens een rol spelen 
bij de observatie en determinatie van leerlingen (belangstelling,door
zettingsvermogen, werkpatroon, konsentratie, tempo) kan de ATTITUDELIJST 
zinvolle gegevens toevoegen. Deze gegevens mogen echter niet geïsoleerd 
gehanteerd worden. 
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De ATTITUDELIJST kan voor de leerling dienen als een vragenlij st 
waarmee hij in staat is het vak natuurkunde op een aantal konkrete 
aspekten te bekijken. 
De lijst kan ook dienen als uitgangspunt voor diskussie met de 
leraar, met andere leerlingen of met de mentor/begeleider. 

Voorbeelden: 

Klassegesprek naar aanleiding van bewering 39 - "Bij natuurkunde 
leer je zelfstandig werken". Leerl~ngen die het daar erg mee eens 
zijn, kunnen proberen duidelijk te maken wat voor hen dat zelf
standig werken inhoudt. 

De leraar kan de lijst afnemen en de beweringen waarbij de meningen 
sterk verschillen, in diskussie brengen. 

De leraar konstateert verschillen tussen de beantwoording van de 
vragenlijst en het werkelijke gedrag van de leerling. Dit kan aan
leiding zijn voor een gesprek tussen leraar en leerling. 

4.7 Evaluatie-mogelijkheden van de ATTITUDELIJST ten aanzien 
van het projekt DBK-na 

4.7.1 Inleiding 

De mogelijkheden die de ATTITUDELIJST heeft voor de evaluatie van het 
projekt DBK-na zijn in paragraaf 2.4.3 globaal aangegeven. De daar 
geformuleerde onderzoeksvragen worden in paragraaf 4.7.2 toegelicht. 
Onder voorbehoud ·en in beperkte mate is daarbij gebruik gemaakt van 
gegevens die in dit stadium van het onderzoek ter beschikking staan. 

'Er kunnen echter geen definitieve konklusies verbonden worden aan 
deze nog onvolledige gegevens. 

4.7.2 Evaluatie-mogelijkheden 

De ATTITUDELIJST wordt gebruikt bij de onderzoeksvraag: "Hoe is en 
hoe ontwikkelt zich de attitude van de leerlingen ten opzichte van 
natuurkunde en de natuurkundelessen ? " 
De vragenlijst richt zich daarbij op relevantie- en haalbaarheid- . 
aspekten van het gegeven natuurkunde-onderwijs. 
Deze aspekten kunnen als vragen gefo~muleerd worden (zie ook par.2.2.3): 

A. Vragen ten aanzien van het relevantie-aspekt. 

1. Heeft de leerling plezier in de natuurkundelessen ? 
2. Is de leerling geinteresserd in natuurkundige aktiviteiten 

buiten de les ? 
3. Vindt de leerling de natuurkunde en de natuurkundelessen 

belangrijk ? 
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B. yragen ten aanzien van het haalbaarheid-aspekt. 

4. Zijn de eisen met betrekking tot zelfstandigheid aangepast aan 
de mogelijkheden van de leerling ? 

Binnen deze vraag zijn onder andere de volgende deelvragen te 
formuleren: 

a. Is de organisatie van het onderwijs duidelijk genoeg voor 
de leerling ? (doelduidelijkheid) • 

b. Is het werk-, bespreek- en instruktietempo aangepast aan 
de mogelijkheden van de leerling ? 

5. Is de (basis)stof binnen het bereik van de leerling? 

Deze vragen kunnen als volgt worden verdeeld over de schalen die bij· 
de evaluatie van de lijst voldoende valide en betrouwbaar zijn ge
bleken: 

schaal symbool vraag schaal symbool vraag 

relevantie SBR 1,2,3 haalbaarheid- PROB 4,5 
houvast 

plezier- SB 1,2 
interesse houvast TDD 4 

plezier s 1 haalbaarheid M 5 

interesse B 2 

Tabel 25: Schalen en evaluatie-vragen 

Door het verloop van de schaalscores na te gaan, wordt bepaald welke 
attitudeveranderingen er zijn ten aanzien van de genoemde relevantie
en haalbaarheid-aspekten. 
De nadruk bij de evaluatie ligt veel meer op attitudeveranderingen 

-dan op absolute attitudemetingen. Voor dit laatste is de vragenlijst 
minder geschikt, onder andere omdat attitudemetingen met vragenlijsten 
van het self-report type vrij grof zijn (zie ook par.3.5). 

4.7.3 Attitudeveranderingen in de IOOP van·het tweede leerjaar ('77/'78) 

Met behulp van de afnamegegevens van de b2- en b3-leerlingen (tabel 21, 
blz.101) kan het verloop van de attitudekompanenten tijdens het tweede 
leerjaar worden nagegaan. 
Ten aanzien van dit verloop is de volgende "hypothese" opgesteld: 

De attitude of èen aantal attitudekompanenten van de leerlingen 
met betrekking tot natuurkunde en de natuurkundelessen vertoont 
kort na het begin van het tweede leerjaar een vrij sterke daling 
en zal daarna in elk geval op hetzelfde nivo blijven. 

Deze hypothese is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen die in 
het volgende worden besproken. 
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De. verwachtingen van de leerlingen over de eigen prestaties bij 
natuurkunde en over de aantrekkelijkheid van het vak en de lessen 
zijn aan het begin van het tweede leerjaar in het algemeen hoog 
gespannen. Dat komt omdat natuurkunde voor de meeste van hen een 
nieuw en onbekend vak is en omdat de leerlingen aan het begin staan 
van een nieuw schooljaar. 
(Ook) DBK-na zal in het begin van het schooljaar niet geheel kunnen 
voldoen aan deze verwachtingen. Daarom zal de attitude van de leer
lingen met betrekking tot natuurkunde en de natuurkundelessen kort 
na het begin van het tweede leerjaar vrij sterk dalen naar een meer 
reëel nivo. 
Vanaf dat moment verwachten we van het DBK-na onderwijs dat het in 
staat is de attitude van de leerlingen in elk geval op hetzelfde 

-.. nivo te houden (zie ook de skriptie van P.Licht). 

• 

Voor het tweede leerjaar krijgen we dan een hypothetisch verloop 
voor de attitude zoals geschetst in figuur 9. 

b21 

"' 
x~-- b31 b22 attitude 

~ x-
b32 

1 2 3 4 5 6 

tweede leerjaar in blokken ~ 

Figuur 9: Hypothetisch verloop van attitudekempenenten 

Ook het afname-schema dat in de figuur is aangegeven, is gebaseerd op 
een aantal vooronderst~llingen: 

1. We veronderstellen dat er na één blok al sprake is van een attitude 
met betrekking tot natuurkunde en de natuurkundelessen (in verband 
met de b21-afname). 

2. We veronderstellen dat de attitude na twee blokken vrij sterk is 
afgenomen (in verband met de b31-afname). 

3. We veronderstellen dat de rapportspanningen in de periode van de 
tweede afname (mei-begin juni) nog niet voelbaar zijn. 

Met behulp van de gemiddeldeschaalscores (tabel 21) is in figuur 10,blz.110 
het attitudeverloop weergegeven voor·het tweede leerjaar. 
Hierbij zijn gegevens gebruikt van de b21-, b31- en (b22+b32)-groepen. 
95% Betrouwbaarheidsintervallen zijn in de figuur aangegeven •. 
Rekening houdend met deze betrouwbaarheidsgrenzen is te zien dat alle 
attitudekempenenten in het begin van het jaar een sterke daling ver
tonen en dat daarna een horizontaal verloop mogelijk is met uitzondering 
van de plezier- en de haalbaarheid-komponent. 
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Figu~r 10 en het gebruik van de (b22+b32)-groep suggereren dat er geen 
verschil bestaat tussen de b2- en b3-leerlinggroepen wat betreft 
attitude. In tabel 21 is te zien dat er wel - vèrschil is met uit
zondering van de interesse-komponent: de b3-leerlingen hebben een 
positievere attitude dan de b2-leerlingen, tenminste op het moment 
van de tweede afname. 
Als wordt aangenomen dat dit verschil ook al aanwezig was tijdens de 
afnames in blok 2 en 3, vertoont het werkelijke attitudeverloop van de 
totale leerlinggroep in het begin een nog sterkere daling en wordt 
het aannemelijk dat de attitude verder konstant blijft of toeneemt. 

4.8 De NAL-1 

De NAL-1 is een vragenlijst die in samenwerking met het PLON ontwikkeld 
is. Hij is al een paar maal ter sprake gekomen in dit verslag. 
Gegevens van de voorlopige en de definitieve versie van de ATTITUDELIJST 
zijn gebruikt bij de konstruktie van de NAL-1. 
De lijst is afgenomen op 4 PLON-scholen met in totaal 15 klassen en 394 
leerlingen en op 4 DBK-na scholen met in totaal 15 klassen en 333 
leerlingen. 
De NAL-1 is vergelijkbaar met de ATTITUDELIJST. Hij bestaat uit 52 
beweringen gekoppeld aan dezelfde vijfpunts-antwoordschalen die gebruikt 
worden bij de ATTITUDELIJST; 
Bij de evaluatie van de lijst bleek dat 46 beweringen samen 9 schalen 
vormen die 9 "betrokkenheidsdimensies" ten aanzien van natuurkunde en de 
natuurkundelessen representeren. 
De 9 schalen zijn· (met tussen haakjes het aantal beweringen van de schaal): 

1. Satisfaktie (7) 
2. Haalbaarhëid (7) 
3. Groepsgeoriënteerdheid (6) 
4. Tevredenheid met tempo (4) 
5. Bezig zijn met natuurkundige 

aktiviteiten buiten de les (6) 

6. Leerzaamheid van natuurkunde (5) 
7. Toekomstperspektief (2) 
8. Doelduidelijkheid '(5) 
9. Zelfwerkzaamheid (4) 

De satisfaktie-schaal is op één bewering na identiek aan de plezier-schaal 
van de ATTITTUDELIJST. 
Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de NAL-1 en de ATTITUDELIJST: 

1. Bij de NAL-1 komt, in tegenstelling tot de ATTITUDELIJST, een 
schaal voor die te maken heeft met de betrokkenheid van de leerling 
ten aanzien van "werken in groepen". 

2. De schalen "haalbaarheid", "tevredenheid met tempo" en "doel
duidelijkheid" komen bij de NAL-1 apart voor maar niet gekom
bineerd. Bij de ATTITUDELIJST is er sprake van een "overall"
schaal in de'vorm vandePROB-schaal en van een houvast-schaal 
waarin tempo en doelduidelijkheid vertegenwoordigd zijn. 

Voor een uitgebreide bespreking van de NAL-1 wordt verwezen naar het 
verslag dat door PLON en DBK-na gezamenlijk is geschreven (Wierstra e.a., 
1978). 

) 
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Konklusies 

1. Schalen van de ATTITUDELIJST 

De ontwikkeling van de ATTITUDELIJST heeft tot zeven schalen geleid 
die in het kader van het onderzoek DBK-na voldoende betrouwbaar en 
valide zijn. 
De zeven schalen zijn: 

Plezier (S) Haalbaarheid (M) 
Zuivere schalen 

Interesse (B) Houvast (TDD) 

Plezier/Intereese(SB) Haalbaarheid/Houvast 
Gemengde schalen (PROB) 

Relevantie (SBR) 

i 

De "overall"-schalen SBR en PROB vertegenwoordigen samen. een algemene 
attitude ten aanzien van natuurkunde en de natuurkunde lessen die 
gericht is op twee, voor de leerlingen belangrijke aspekten van 
(gedifferentieerd) onderwijs: relevantie en haalbaarheid. 

Vooral de haalbaarheid/houvast-schaal (PROB) is geënt op vormen van 
onderwijs waarbij zelfstandig werken, zelfwerkzaamheid en samen
werking een belangrijke plaats innemen. 
Onderzoek naar de achterliggende betekenis van de schaal kan de inter
pretatie van de schaaluitkomsten ten goede komen. Dit onderzoek kan 
bijvoorbeeld gericht zijn op de vraag of en in welke mate de schaal 
angst- en ,onzekerh~idsgevoelens representeert. 
Onderzoeksmethoden kunnen zijn: 

i. Het karakteriseren van groepen leerlingen die hoog respektievelijk 
laag scoren op de PROB-schaal. 

2. Vergelijking met andere testen, bijvoorbeeld (faal)angsttesten. 

Het is niet gelukt om een zuivere belangrijkheid-schaal (R) 
te ontwikkelen die voldoende betrouwbaar en valide is. 
Verder schaal-onderzoek kan zich richten op deze belangrijkheid
schaal. Daarbij kunnen gegevens van de gezamenlijke PLON/DBK-na 
vragenlijst (NAL-1) belangrijke informatie opleveren. 

2. Faktoranalyse 

De faktoranalyse "principale komponenten met varimax rotatie over •••• 
faktoren" blijkt een .efficiënt en verhelderend hulpmiddel te zijn bij_ 

·:- de ontwikkeling van homogene schalen en bij het onderzoek van de 
----(at.tltude) struKtuur -van de ATTITUDELIJST. 

Met name het gebruik van varimax rotaties over verschillende aantallen 
faktoren in een vroeg stadium van de ontwikkeling van.de lijst, 
verhoogt het inzicht in de grovereenfijnere struktuur van de vragenlijst. 
Vanuit de gekonsto\ieerde samenhang tussen de schalen is het zinvol 
bij de ontwikkeling van attitudevragenlijsten waarbij men een soort
gelijke struktuur vermoedt als bij de ATTITUDELIJST, om naast varimax 
rotaties ook faktoranalyses ui te voeren die beter z{jn afgestemd op 
deze struktuur. 
Gedacht wordt aan rotaties waarbij de faktoren niet onafhankelijk van 
elkaar zijn (scheve of oblique rotaties). 

' ( 
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3. Koppeling van de ATTITUDELIJST en de DBKLIJST. 

De ATTITUDELIJST komt in aanmerking voor uitbreiding van het aantal 
aspekten waarop hij betrekking heeft. Dat wordt in het volgende toe
gelicht. 

a. Het merendeel van de items van de ATTITUDESCHAAL is van het "affekt"
type met uitzondering van de interesse-items die van het "commitment"-
type zijn (par.3.5 en 4.6.2). Het aksent ligt daardoor in de ATTITUDELIJST 
meer op het gevoelsmatige aspekt van de attitude dan op het gedrag-aspekt. 
De gedrag-komponent kan toegevoegd worden door middel van beweringen 
uit de DBKLIJ~T die betrekking hebben op de manier van werken van 
de leerling. 

b. De items van de ATTITUDESCHAAL zijn breed en algemeen geformuleerde 
beweringen. 
Ze spelen daarom minder direkt in op de gevoelens van de leerlingen 
dan meer specifieke items die bijvoorbeeld voorkomen in de DBKLIJST. 
Toevoeging van een meer specifieke komponent betekend wel dat de 
bruikbaarheid van de attitudelijst beperkt blijft tot scholen met 
DBK-na onderwijs. 

c. De relevantie-schaal is gericht op natuurkunde en de natuurkunde
lessen maar niet op de manier van werken bij natuurkunde. 
De relevantie-schaal komt wat dit aspekt betreft in aanmerking voor 
uitbreiding,die onder andere betrekking kan hebben op de aantrek
kelijkheid van samenwerken en van de keuzemomenten (par.2.3~1). 

Door kombinatie van een aantal items (of schalen) uit de ATTITUDELIJST 
en de DBKLIJST kan een attitudevragenlijst worden samengesteld waarin 
gedrag- en specifieke aspekten vertegenwoordigd zijn naast gevoels
matige en algemene attitude-aspekten. 
Faktoranalyse op de DBKLIJST apart en op de DBKLIJST en de ATTITUDE
LIJST gezamenlijk kan bij de samenstelling ervan een nuttig hulpmiddel 
zijn. 
De gekciDbineerde lijst kan nog worden uitgebreid met items die betrek
king hebben op de aantrekkelijkheid van de manier van werken. 



Bijlage 1 

Lerareninstruktie voor de afname van twee leerlingvragen
lijsten in de tweede klas. 

A. De tweede afname van de ATTITUDELIJST (toetsnr. 53). 
B. De afname van de DEKLIJST (toetsnr. 54 en 55). 

xx De ATTI·I'UDELIJSI' moet worden afgenomen in mei tijdens 
de tweede of derde les van de basisstofperiode van 
een blok. · ~ 

xx De DEKLIJST moet worden afgenomen: of in de differen
tiële periode van het blok waarin de-ATTITUDELIJST is 
afgenomen, of in de basisstofperiode van het volgende 
blok. - ,. 

xx De DEKLIJST bestaat uit twee delen (toetsnr. 54· en 55) 
die in één keer moeten worden afgenomen. Bij elk deel 
moeten aparte antwoordkaarten, leraarskaart en enveloppe 
gebruikt worden. 

XX Zowel voor de ATTITUDELIJST Als voor de DEKLIJST zijn 
de volgende punten belangrijk: 
1. Vermeldt op de enveloppe de afnamedatum, het betref

fende blok en de betreffende les. 
2; Neem de lijst af aan het begin van de les zonder hem 

van te voren aan te kondigen. 
3. Vraag de leerlingen om de lijst rustig en serieus te 

beantwoorden. 
4. De leerlingen mogen niet op de lijst schrijven; deze 

moet meerdere keren gebruikt worden. 
5• Laat de leerlingen eerst de leerlingeninstruktie 

doornemen en daarna tegelijk beginnen. 
6·. De afname duurt ongeveer 15 minuten per lijst. 
?. ~ehandel de antwoordkaarten, leraarkaarten en enveloppen 

op dezelfde manier als bij de "normale" toetsen. 

Ton, Leo 



DIDAKTIEK NATUURKUNDE 

VRIJE UNIVERSITEIT 

Samenstellers: VLAM 

Hoe vul je een antwoordkaart in? 

1. Niet vlekken, niet vlakken. 

TOETSNUMMER 51 

TOETSVERSIE A 

2. Alleen strepen in de merkplaatsen met een HB-potlood. 

3. Vul je leerlingnummer in. Bijvoorbeeld nummer 65 gaat zo: 

LEERLINGNUMMER: I 6 15 I TOETSVERSIE: A 

c:: 0 ::J c 1 ::J c2 =:1 c 3 ::J c 4 ::J c 5 :::1 -i- c 7 ::J c 8 ::J c 9 :::J 

c 0 ::J c 1 ::J c:2 ::J c 3 :::J c4=:J ..... c: 6 :J r::: 7 :J c: 8 ::J c:: 9 :::J 
4. Vul je toetsversie in. Die vind je bovenaan deze bladzij en in het voorbeeld . 

TOETSVERSIE ... c:B=:J cC::J cO:::J 

5. Beantwoord alle vragen. 

Bijlage 1 

LEERLING 
NUMMER 

6. Als je je antwoord gekozen hebt, zet dan een streepje BOVEN de gekozen letter. Let op: je mag bij 
elke vraag maar één antwoord kiezen! 

Dus als je B kiest dan zo: 

7. Als je je antwoord wilt verbeteren, zet dan een streepje ONDER de nieuw gekozen letter. dus als je 
die B van hierboven wilt verbeteren in een C dan gaat dat zo: 

c:=:::::J - c:=:::::J c:=::l 7 A 8 C D 
c:=:::::J r::=::=J - c:=::l 

B. Wil je dezelfde vraag nogmaals verbeteren, vraag dan een nieuwe kaart aan je leraar. Want je mag 
niet vlakken op de kaart. 

Nadruk en vermenigvuldigen in welke vorm dan ook verboden. 
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Bijlage 1 

Je werkt nu al weer een tijdje met een methode in de natuurkunde 
lessen die nieuw is. We willen graag weten wat je er van vindt. 
We hebben daarom een aantal beweringen gemaakt waarbij je moet 
aangeven of je het met deze beweringen eens bent of niet. 

Bijvoorbeeld: . 

Ik vind dat Ajax de beste voetbalclub van Nederland is. 

Als je het hiermee erg eens bent, zet dan een streep op de antwoord
kaart boven de letter A. 
Als je het hiermee eens bent, zet dan een streep boven B. 
Als Je het hiermee oneens bent, zet dan een streep boven C. 
Als je het hiermee erg oneens bent, zet dan een streep boven D. 

Misschien weet je·eigenlijk niet of Je het met deze bewering 
eens bent of oneens. 
Zet dan geen streep • 

DUS: 
erg 
eens 

A 

eens 

B 

oneens 

c 

erg 
oneens 

D 

GEEF ZO GOED MOGELIJK JE EIGEN MENING. 

DENK NIET TE LANG NA OVER EEN BEWERING. 

ALVAST BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING! 

Sla de bladzijde pas om als daarvoor toestemming is gegeven. 



toetsversie A. -2-

J. Er zouden meer TV-uitzendingen over natuurkunde
onderwerpen moeten zijn. 

2. Ik denk dat je in erg weinig beroepen echt iets 
aan natuurkunde hebt. 

3. Ik vind natuurkunde leuker dan de meeste andere 
leervakken. 

4. Ik vind dat de basisstof periode te lang duurt. 

5. In de natuurkunde lessen is het gezellig. 

erg 
eens 

A 

A 

A 

A 

A 

6. In de lijst met leerdoelen moet nog veel precieser 
aangegeven worden wat je moet kennen en kunnen. A 

7. Ik zou bij andere leervakken ook extrastof willen. A 

8. De basisstof is léuker dan de herhaalstof. A 

9. Voordat je iets goed begrepen hebt in de basis
stof lessen moet je alweer verder. 

10. Als ik de herhaalbladen gedaan heb dan begrijp 
ik de basisstof beter. 

11. Bij natuurkunde moet je veel zelfstandiger 
werken dan bij de meeste andere leervakken. 

12. Door de natuurkunde lessen begrijp je alle
daagse dingen beter. 

13. Je zou bij natuurkunde sneller opschieten als 
er gewoon les werd gegeven • 
• 

14. Tijdens de basisstof periode maak ik voor 
elke les huiswerk. 

15. Als je alleen maar werkt aan extrastof, dan 
maak je de tweede toets van een blok 
slechter dan de eerste. 

16. Bij de tweede toets van een blok ben ik zenuw
achtiger dan bij de eerste toets. 

17. Tijdens de basisstof periode besteed ik thuis 
meer tijd aan natuurkunde dan tijdens de her
haal/extrastof periode. 

18. Ik maak vier-keuze proefwerken meestal slechter 
dan gewone proefwerken. 

19. Ik vind het vervelend als ik bij een blok geen 
extrastof kan doen. 

20. De eerste toets van een blok zou ik beter voor
bereiden als ik er een cijfer voor kreeg. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

eens 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Bijlage 1 

oneens 

c 

c 

c 

c 
c 

c 
c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

Ga nog even na of je geen bewering hebt overgeslagen 

erg 
oneens 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Kies bij de volgende vragen en beweringen één van de aangegeven 
antwoorden. 

21. Bij hoeveel blokken heb je de lijst met leerdoelen doorgelezen of gebruikt? 

A. Bij geen enkel blok. 
B. Bij één blok. 
c. Bij twee blokken. 
D. ·Bij drie blokken. 

22. Hoeveel extrastof onderwerpen heb je in totaal bij de blokken I, 2 en 3 
gedaan? 

A. Geen. 
B. Eén. 
c. Twee. 
D. Meer dan twee. 

23. Als ik een herhaalblad doe, heb ik de leraar: 

A. nooit nodig. 
B. soms nodig. 
C. vaak nodig. 

24. Geeft jouw natuurkunde leraar huiswerk op? 

A. Nooit. 
B. Af en toe. 
C. Vaak. 
D. Altijd. 

Bij de volgende vraag mag je één of meer antwoorden aanstrepen. 

25. Gebruikt jouw leraar in de les wel eens de lijst met leerdoelen? 

A. Nooit. 
B. Aan het begin van elk blok. 
C. Tijdens de basisstoflessen. 
D. Na de basisstof ter voo.rbereiding op de eerste of 

tweede toets van een blok. 

EINDE VRAGENLIJST 
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toetsversie B. 

1. Als er op school een hobbyclub voor natuurkunde 
kwam, dan zou ik zeker lid worden. 

2. Voordat de natuurkunde les begint, heb ik er 
meestal niet zoveel zin in. 

3. Ik vind natuurkunde leuker dan de meeste 
andere leervakken. 

4. Ik vind dat de basisstof periode te lang 
duurt. 

5. Tijdens de herhaal/extrastof lessen is het 
dikwijls te rommelig in de klas. 

6. Aan de lijst met leerdoelen heb je niks. 

7. Ik zou bij andere leervakken ook willen 
werken met herhaalbladen. 

8. De basisstof is moeilijk. 

9. Bij. natuurkunde moet je er vaak zelf voor 
zorgen dat je iets doet. 

10. Als je moet herhalen dan kun je beter de 
basisstof nog een keer doorwerken. 

11. Tijdens de herhaal/extrastof lessen moet 
je dikwijls lang wachten tot de leraar je 
komt helpen. 

12. De herhaal/extrastof periode duurt te kort. 

13. Natuurkunde is een vervelend vak. 

14. Als ik in de klas aan de basisstof werk, 
heb ik vaak de leraar nodig. 

15. Door de lijst met leerdoelen weet ik al
tijd precies wat ik leren moet van natuur
kunde. 

16. Als ik bezig ben met herhaalstof kijk ik meest
al te snel naar de antwoorden als ik iets niet 
snap. 

17. Ik moet dikwijls herhaalbladen doen over onder
werpen die ik toch al goed begrijp. 

18. Ik werk harder aan natuurkunde in de herhaal/ 
extrastof periode dan in de basisstof periode. 

19. In de toetsen staan teveel vragen die niet in 
de basisstof behandeld worden. 

erg 
eens 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

·A 

Bijlage 1 

eens 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

oneens 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

Ga nog even na of je geen bewering hebt overgeslagen. 

erg 
oneens 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Kies bij de volgende vragen en beweringen één·van de aangegeven 
antwoorden. 

20. De leraar besteedt de meeste aandacht aan: 

A. het praktikum. 
B. de theorie. 
C. de werkbladen. 

21. Bij hoeveel blokken heb je de lijst met leerdoelen doorgelezen of 
gebruikt? 

A. Bij geen enkel blok. 
B. Bij één blok. 
c. Bij twee blokken. 
D. Bij drie blokken. 

22. Hoeveel extrastof onderwerpen heb je in totaal bij de blokken 
1, 2 en 3 gedaan? 

A. Geen. 
B. Eén. 
C. Twee. 
D. Meer dan twee. 

23. Ik vind bij de basisstof het leukst: 

A. het praktikum. 
B. de theorie. 
C. de werkbladen. 
D. er is geen onderdeel dat ik leuker vind dan de andere. 

24. De DBK-methode is erg geschikt voor: 

A. de betere leerlingen maar niet voor de zwakkere. 
B. de zwakkere leerlingen maar niet voor de betere. 
C. de zwakkere leerlingen en ook voor de betere. 
D. niet voor de zwakkere leerlingen en ook niet voor de 

betere. 

25. Mijn natuurkunde leraar: 

A. heeft nooit iets over de lijst met leerdoelen gezegd. 
B. heeft gezegd dat er een lijst met leerdoelen bestaat. 
C. heeft verteld hoe we de lijst met leerdoelen kunnen 

gebruiken. 

EINDE VRAGENLIJST 
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toetsversie C. 

1. Ik vind het jammer dat we in de brugklas geen 
natuurkunde hebben gehad. 

2. De basisstof is zo makkelijk dat bij~a iedereen 
hem goed kan leren. 

3. Ik vind natuurkunde leuker dan de meeste andere 
leervakken. 

4. Ik vind dat de basisstof periode te lang duurt. 

5. Natuurkunde lessen zijn saai. 

6. Je leert bij natuurkunde weinig dingen waar je 
wat aan hebt. 

7. De natuurkunde leraar moet meer uitleggen. 

8. De lijst met leerdoelen mag wel uit het les
materiaal worden weggelaten. 

9. Ik vind de herhaalstof duidelijker dan de 
basisstof. 

10. Ik weet dikwijls niet zo goed wat ik moet 
doen tijdens de herhaalstof/extrastof 
periode. 

11. Als ik een herhaalblad moet doen dan is dat 
meestal ook wel nodig. 

12. tk kan de basisstof best doorwerken zonder 
uitleg van de leraar. 

13. Ik zou willen dat er meer tijd was voor de 
extrastof. 

14. Natuurkunde is een leuk vak. 

15. Herhaalbladen die ik niet hoef te doen, werk 
ik ook nooit door. 

16. Ik maak bij natuurkunde liever gewone proef~ 
werken in plaats van vier-keuze toetsen. 

17. Ik moet meestal veel te snel werken als ik 
bij natuurkunde een toets maak. 

18. In plaats van de lijst met leerdoelen zou een 
korte samenvatting van het blok beter zijn. 

19. Het lukt vaak niet zo goed als ik thuis aan 
de basisstof werk. 
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Kies bij de volgende vragen en beweringen één van de aangegeven 
antwoorden. 

20. De extrastof die ik doorwerk: 

A. doe ik meestal op school. 
B. doe ik evenveel op school als thuis. 
C. doe ik soms op school maar meestal thuis. 
D. doe ik thuis. 

21. Bij hoeveel blokken heb je de lijst met leerdoelen doorgèlezen of 
gebruikt. 

A. Bij geen enkel blok. 
B. Bij één blok. 
c. Bij twee blokken. 
D. Bij drie blokken. 

22. Hoeveel extrastof onderwerpen heb Je in totaal bij de blokken 
1, 2 en 3 gedaan? 

A. Geen. 
B. Eén. 
c. Twee. 
D. Meer dan twee. 

23. Als ik volgens de eerste toets van een blok herhaalstof moet doen, 
dan: 

A. moet ik dat van de leraar ook doen. 
B. raadt de leraar aan om dat te doen. 
C. vindt de leraar dat ik zelf maar moet uitmaken of 

ik herhaalstof doe of niet. 

24. Als ik herhaalbladen doorwerk: 

A. werk ik ze altijd of bijna altijd grondig door. 
B. werk ik ze soms wel grondig door en soms niet. 
C. werk ik ze altijd of meestal niet zo grondig door. 

Bij de volgende vraag mag je één of meer antwoorden aanstrepen. 

25. Als je de lijst met leerdoelen wel eens gebruikt hebt bij de voorbe
reiding van een toets, hoe deed je dat dan? 

A. Ik heb mezelf met de lijst overhoord. 
B. Ik heb me door een andere leerling laten overhoren. 
C. Ik heb me door iemand thuis laten overhoren. 
D. Ik probeerde met de lijst er achter te komen wat ik 

precies moest leren. 

EINDE VRAGENLIJST 



-2-

toetsversie D. 

1. Ik zou best meer natuurkunde lessen in de week 
willen hebben. 

2. Er zou meer tijd moeten zijn om aan de herhaal
stof te kunnen werken. 

3. Ik vind natuurkunde leuker dan de meeste andere 
leervakken. 

4. Ik vind dat de basisstof periode te lang duurt. 

5. Er is veel afwisseling in de natuurkunde lessen. 

6. Bij elk blok zit wat extrastof die ik leuk vind. 

7. Als je veel tijd besteedt aan extrastof, dan 
vergeet je de basisstof. 

8. Natuurkunde is een moeilijk vak. 

9. Tijdens de natuurkunde lessen zit ik vaak aan 
iets anders te denken. 

10. Ik voel me zekerder als ik de lijst met leer
doelen heb doorgenomen. 

11. Bij natuurkunde heb je meer vrijheid dan bij 
de meeste andere leervakken. 

12. De lessen van de basisstof periode zijn.leuker 
dan de lessen van de herhaal/extrastof periode. 

13. Ik vind het fijn dat ik voor de eerste toets van 
een blok geen cijfer krijg. 

14. Als de leraar een paar dagen ziek was, zouden we 
met de klas best zelf door kunnen werken aan na
tuurkunde. 

15. De voorbereiding op de tweede toets van een blok 
kun je beter doen met de basisstof dan met de 
herhaalstof. 
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16. Als ik de eerste toets van een blok goed heb gemaakt A 
dan bereid ik de tweede toets niet meer voor. 

17. Tijdens het doorwerken van de herhaalstof kijk ik 
dikwijls terug in de basisstof. 

18. Ik vind het vervelend als ik bij een blok alleen 
maar herhaalstof kan doen. 

19. Als ik voor de extrastof een cijfer kreeg dan zou 
ik er pas echt zin in hebben. 
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Kies bij de volgende vragen en beweringen één·van de aangegeven 
antwoorden. 

20. De herhaalbladen die ik doorwerk: 

A. doe ik op school en nooit thuis. 
B. doe ik meestal op school en soms thuis. 
C. doe ik evenveel op school als thuis. 
D •. doe ik meer thuis dan op school. 

21. Bij hoeveel blokken heb je de lijst met leerdoelen doorgelezen 
of gebruikt? 

A. Bij geen enkel blok. 
B. Bij één blok. 
c. Bij twee blokken. 
D. Bij drie blokken. 

22. Hoeveel extrastof onderwerpen heb je in totaal bij de blokken 
J, 2 en 3 gedaan? 

A. Geen. 
B. Eén. 
C. Twee. 
D. Meer dan twee. 

23. Heb je de lijst met leerdoelen gebruikt om een toets voor te 
bereiden? 

A. Nooit. 
B. Bij één blok. 
c. Bij twee blokken. 
D. Bij drie blokken. 

24. Als ik aan herhaalstof werk, doe ik dat: 

A. alleen. 
B. met een andere leerling. 
C. met twee of meer andere leerlingen. 
D. soms alleen, soms met andere leerlingen. 

25. Aan het begin van het schooljaar heb je een groen blad ge
kregen waar bovenaan staat "wat heb ik gedaan in de natuur
kunde lessen?" 
Heb je dat blad ingevuld? 

A. Nee en ik weet ook niet wat voor blad er bedoeld 
wordt. 

B •. Nee, maar ik weet wel over welk blad het gaat. 
C. Ja, maar nog niet alles wat je al in kon vullen. 
D. Ja, zoveel mogelijk. 

EINDE VRAGENLIJST 



Waar het ook over gaat. een proef doen 
is altijd wel leuk •. 

Tijdens de natuurkunde-lessen is het 
vaak te rommelig in de klas. 

Ik weet niet goed wat ik nu eigenlijk 
moet leren van de natuurkunde-lessen. 

Als er op schaal ~en hobbyclub vaar 
natuurkunde kwam. zou ik zeker lid 
warden. 

Oe basisstof is zo makkelijk dat 
bijna iedereen hem goed kan leren. 

Ik vind het beter da t de leraar zegt 
wat ik thuis of in de les moet doen 
dan dat ik zelf moet kiezen. 

Als je er maar hard genoeg voor werkt. 
kun je natuurkunde best begrijpen. 

Er zouden meer TV-uitzendigen over 
natuurkunde-onderwerpen moeten zijn. 

erg 
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Iedereen kan goed met de proeven bezig 7.ijn. A 
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Natuurkunde is êen van de vakken die 
ik niet leuk vind. 

Natuurkunde-lessen zijn saai. 

Voordat je iets goed begrepen heb~ 
in de natuurkunde-les, moet je alweer 
met het volgende verder. 

Ik lees graag boeken die iets met 
natuurkunde te maken hebben. 

Dok buiten school kan ik wel het een 
en ander doen met natuurkunde. 

ok al snap je niet alles tijdens de 
atuurkunde-les, dan kun je het toch 
31 leuk vinden. 
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16. Natuurkunde is een moeilijk vak. 

17. Ik praat thuis bijna nooit over wat ik 
in de natuurkunde-les doe. 

B. Ik weet goed wat me in de natuurkunde
les te doen staat. 

9. Voor natuurkunde moet je aanleg hebben 
anders snap je er ~eestal niet veel van. 

o. Bij natuurkunde heb je te weinig vrijMeid. 

1. Je leert bij natuurkunde op school weinig 
dingen waar je verder wat aan hebt. 

2. Je komt in een blok zoveel nieuwe 
dingen tegen dat je in de war raakt. 

3. Ik zou best meer natuurkunde-lessen 
in de week willen hebben. 

~. Je weet in de natuurkunde-les nooit 
of je het wel goed doet. 

'• De ontdekkingen van de natuurkunde 
zijn vooral interessant voor geleerden. 
anderen hebben er niet zoveel aan. 

Ik vind de natuurkunde-lessen fijn. 

Het lukt vaak niet zo goed als ik thuis 
aan natuurkunde werk. 

Wat ik in de natuurkunde-lessen leer. 
vind ik meestal interessant. 

Tijdens de herhaal/extrastof lessen 
moet je dikwijls lang wachten tot de 
leraar je komt helpen. 

In de natuurkunde-les gaat de tijd 
erg snel voorbij. 
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31. Ik heb liever dat de natuurkunde
leraar het uitlegt~ dan dat ik het 
zelf moet uitzoeken. 

32. Hobby's die met natuurkunde te maken 
hebben, lijken me leuk. 

33. Oe basisstof is moeilijk. 

34. In de natuurkunde-lessen is het gezellig. 

lS. Natuurkunde vind ik persoonlijk niet 
zo'n belangrijk vak op school. 

16. Voordat de natuurkunde-les begint, heb 
ik er meestal niet zoveel zin in. 

7. Bij n3tuurkunde moet je er teveel zelf 
voor zorgen dat je iets doet. 

B. Ik doe thuis wel eens een proef. 

9. Er is veel afwisseling in de natuurkunde~ 
lessen. 

J. Natuurkunde is geen vak voor gewone 
stervelingen. 
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1. 

2. 

3, 

4. 

Als je bij natuurkunde proeven 
doet, kom je dikwijls tijd tekort. 

Door de natuurkundelessen begrijp 
je alledaagse dingen beter. 

Ik weet niet goed wat ik nu eigenlijk 
moet leren van de natuurkundelessen. 

Als er op school een hobby-club voor 
natuurkunde kwam, zou ik zeker lid 
worden. 

5. Oe basisstof is zo makkelijk dat 
bijna iedereen hem goed kan leren. 

6. Ik vind het beter dat de leraar zegt 
wat ik thuis of in de les moet doen 
dan dat ik zelf moet kiezen. 

7. Voor natuurkunde moet ik hard werken 
om het te begrijpen. 

B. Er zouden meer TV-uitzendingen over 
natuurkunde-onderwerpen moet zijn. 

9. Oe natuurkundeleraar mag best wat 
minder uitleggen. 

10. Natuurkunde is één van de vak~en 
die ik niet leuk vind. 

11. Natuurkundelessen zijn saai. 

12. Voordat je iets goed begrepen hebt 
in de natuurkund~les, moet je 
alweer verder. 

13. Ik lees graag boeken die iets met 
natuurkunde te maken hebben, 

14. Ook buiten school kan ik wel het 
een en ander met natuurkunde doen. 

15. Dok al snap je niet alles tijdens de 
natuurkundeles, dan kun je het toch 
wel leuk vinden. 

16. Natuurkunde is een moeilijk vak. 

17. 

18. 

19. 

Ik praat thuis bijna nooit over wat 
ik in de natuurkundeles doe. 

In de natuurkundeles is het vaak 
onduidelijk wat je precies moet doen. 

In de natuurkundeles leer je denken. 

(zie ommezijde) 
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:o. Bij natuurkunde heb je teveel vrijheid. 

erg 
eens 

A 

:1. Je leert bij natuurkunde op school weinig A 
dingen waar je verder wat aan hebt, 

'2, Je komt in een blok zoveel nieuwe dingen 
tegen dat je in de war raakt. 

3, Ik zou best meer natuurkundelessen in de 
week willen hebben. 

4. Je weet in de natuurkundeles nooit of je 
het wel goed doet. 

5. Oe ontdekkingen van de natuurkunde zijn 
vooral interessant voor geleerden, ik 
heb er niet zoveel aan. 

6. Ik vind:.:de natuurkundelessen fijn. 

7. Het lukt vaak niet zo goed als ik thuis 
aan natuurkunde werk. 

8, Wat ik in de natuurkundelessen leer, 
vind ik meestal interessant. 

9, Het tempo in de natuurkundelessen is 
goed te volgen. 

0, In de natuurkundeles gaat de tijd 
erg snel voorbij. 

1. Ik heb liever dat de natuurkunde
leraar het uitlegt, dan dat ik het 
zelf moet uitzoeken. 

2. Hobby's die met natuurkunde te maken 
hebben, lijken me leuk. 

3, De basisstof is moeilijk. 

4. In de natuurkundelessen is het gezellig 

5, Het is nodig dat iedereen iets van 
natuurkunde weet. 
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6. ·Voordat de natuurkundeles begint, heb ik A B C 0 

___ Î ~-~!' __ me_e_s~~l niet zoveel z:in _in, _
1 
______ ----. --------------------·· _ -------~------·-- ·-----· 

7·.;-__ Bij na-fuurktJnde- moet jeÏ ·er.tev~~l-ze.lf . A B ------- · t--~----- - ·--0 -
voor zorgen dat je iets doet, 

8, ffik doe thuis weleens een proef. 

9, Bij natuurkunde leer je zelfstandig 
werken, 

A 

A 

0, Er is bij natuurkunde vaak te weinig tijd A 
om een onderwerp goed te bespreken. 
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Je hebt nu bijna een jaar gewerkt met een methode in de 

natuurkundelessen die nieuw is. We willen graag van 

je weten wat je van zaken zoals herhaalstof en F-toets vindt, 

We hebben daarom een aantal beweringen gemaakt waarbij je moet 

aangeven of je het met deze beweringen eens bent of niet. 

Bijvoorbeeld: 

De extra stof is leuk. 

Bijlage 1 

Als je het hiermee erg eens bent, zet dan een streep op de antwoord

kaart boven de letter A. 

Als je het hiermee eens bent, zet dan een streep boven B. 

Als je het hiermee oneens bent, zet dan een streep boven c. 
Als je het hiermee erg oneens bent, zet dan een streep boven D. 

Misschien weet je eigenlijk niet of je het met deze bewering 

eens bent of oneens. 

DUS: 

Zet dan geen streep. 

erg 

eens 

A 

eens 

B 

GEEF ZO GOED MOGELIJK JE EIGEN MENING. 

DENK NIET TE LANG NA OVER EEN BEWERING. 

ALVAST BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING! 

oneens 

c 

Sla de bladzijde pas om als daarvoor toestemming is gegeven, 

erg oneens 
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1. Bij natuurkunde moet je veel zelfstand~ger 
werken dan bij de meeste andere vakken. 

2. Ik vind het vervelend als ik herhaalbladen 
moet doen. 

3. Ik vind de theoriebladen moeilijk. 

4. Ik zou willen dat er meer tijd was voor 
de extra stof. 

s. Door de lijst met leerdoelen weet ik altijd 
precies wat ik moet leren van natuurkunde. 

6. Ook als ik herhaalbladen gemaakt heb, begrijp 
ik de basisstof vaak nog niet. 

7. Ik maak bij natuurkunde liever gewone proef
werken dan vierkeuzetoetsen. 

a. Ik·vind het fijn dat ik voor de F-toets 
geen cijfer krijg. 

9. Ik heb liever dat de leraar een probleem 
aan de hele klas uitlegt, dan dat. je er in 
groepjes aan moet werken. 

O. De lessen van de basisstofperiode ZlJn leuker 
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A 
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A 

A 

dan de lessen van de herhaal-extrastof periode. A 

1. Extra stof hoeft voor mij niet. 

2. Tijdens het werken aan de herhaalbladen moet 
je dikwijls lang wachten tot de leraar je 
komt helpen. 

3. Het is niet nodig dat er voor de extrastof 
een cijfer gegeven wordt. 

4. Ik vind het vervelend iets uit te leggen 
aan andere leerlingen. 

5, Ik weet dikwijls niet zo goed wat ik moet 
doen tijdens de herhaal-extrastof periode. 

zie ommezijde 

A 

A 

A 

A 

A 

Bijlage 1 

eens oneens 

B c 

c 

8 c 

B c 

B c 

8 c 

B c 

A c 

R c 

R c 

R c 

B c 

8 c 

B .:..c. 

B c 

erg 
oneens 

D 

D 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 



-3-

6, Als je alleen maar werkt aan extrastof 
dan maak je de S-toets slechter dan je zou 
kunnen. 

7. Ik zou de basissto~ zelfstandiger willen 

erg 
eens 

A 

doorwerken. A 

8, Ik vind het niet vervelend als ik bij een blok 
alleen maar herhaalstof doe, A 

9, Aan de lijst met leerdoelen heb je niet zoveel, A 

'0, Het resultaat van de S-toets valt me dikwijls 
tegen. A 

1, Ik zou bij andere vakken ook extrastof willen, A 

2, Ik zou in plaats van de F-toets liever 
na elke les van de basisstofPeriode een 
F-toetsje willen. A 

'3, Als ik een herhaalblad moet doen dan is dat 
meestal ook wel nodig, 

4. Bij de herhaalstof heb je veel minder de 
hulp van de leraar nodig dan bij de extra
stof, 

5, Bij elk blok zit wel extrastof die ik leuk 
vind. 

6, Ik heb geen F-toets nodig om te weten wat ik 
wel en wat ik niet begrijp, 

7, Sommige leerlingen leggen beter uit dan de 
leraar. 

8, Als ik de herhaalbladen ·heb gedaan dan 
begrijp ik de basisstof beter, 

9, Ik vind dat de basisstofPeriode te lang 
duurt. 
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oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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30. Tijdens het werken aan de extrastofbladen 
moet je dikwijls lang wachten tot de leraar 
je komt helpen. 

31, Ik vind het vervelend als ik bij een blok 
geen extrastof kan doen. 

32. Door de F-toets kom je precies te weten 
wat je nog niet begrijpt. 

33, Bij het werken aan de basisstof moet je 
teveel dingen zelf uitzoeken. 

34. Tijdens de herhaal-extrastof periode is het 
vaak zó rommelig in de klas dat je niet goed 
kunt werken. 

35. Ik vind de basisstof duidelijker dan 
de herhaalstof. 

36, De herhaalbladen zijn vaak nog te moeilijk 
voor mij. 

37. De extrastofbladen zijn niet interessant 
genoeg. 

38, Ik zou bij andere vakken ook willen werken 
met herhaalbladen. 

Als je voor de extrastof meestal of altijd 
een cijfer krijgt, moet je bewering 39 niet 
maken en 40 wel. Als je voor de extrast~ 
nooit of bijna nooit een cijfer krijgt, moet 
je bewering 39 wel maken en 40 niet. 

39, Ik zou voor de extra stof harder werken als 
ik er een cijfer voor kreeg, 

40. Ik zou voor de extra stof minder hard werken 
als ik er geen _cijfer voor kreeg. 

erg 
eens 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

eens 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Ga nog even na of je geen bewering hebt overgeslagen 

oneens 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

erg 
oneens 

. D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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1. Als ik de F-toets goed heb gemaakt dan bereid 
ik de S-toets niet meer zo goed voor. 

2. Ik moet dikwijls herhaalbladen doen over 
onderwerpen die ik toch al goed begrijp. 

3. Bij de S-toets beri ik zenuwachtiger dan bij 
de F-toets. 

4. Bij de werkbladen zitten veel opdrachten die 
ik zonder hulp niet goed kan maken. 

5, Ik vind het vervelend dat we bij natuurkunde 
met F-toetsen en herhaalbladen werken. 

6. Ik zou de F-toets beter voorbereiden als ik 
er een cijfer voor kreeg. 

Tenslotte zijn er nog 11 vragen in vierkeuzevorm: 

7. Hoe werk je de herhaalbladen door? 

A. altijd grondig. 
B. meestal grondig. 

erg 
eens 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C. soms grondig en soms niet zo grondig. 
0. maestal niet zo grondig. 

Bijlage 1 

eens oneens 

B c 

8 c 

B c 

B c 

B c 

8 c 

8, Heb je herhaalbladen gedaan die je volgens de F-toets niet hoefde te doen? 

A. ja, bij elk blok. 
B. ja, bij de meeste blokken. 
C. ja, bij 1 of 2 blokken. 
0. nee, bij geen enkel blok. 

9. Maak je extrastofbladen waaraan je begint ook af? 

A. altijd. 
B, meestal. 
c. soms wel, soms niet. 
0. meestal niet. 

10. Waar werk je aan de herhaalbladen? 

A. altijd op school en nooit thuis. 
B, meestal op school en soms thuis. 
c. ongeveer svenveel op school als thuis. 
0. meer thuis dan op school. 

11, Werk je met andere leerlingen aan extrastof? 

A, ik werk er meestal alleen aan. 
B. ik werk er meestal met één andere leerling 
c. ik werk er meestal met twee of meer andere 

aan. 
leerlingen aan, 

o. ik werk er soms alleen aan en soms met andere leerlingen, 

zie ommezijde 

erg 
oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2. Gebruik je bij de voorbereiding van de toetsen de lijst met leerdoelen? 

A. altijd, 
8, vaak. 
C, soms. 
0, nooit. 

3. Bij hoeveel blokken heb je extrastofbladen gedaan? 

A. 0, 
B. 1 of 2. 
c. 3 of 4. 
D. 5 of meer. 

4~ Hoe bereid je de F-toets voor? 

A. (bijna) net zo serieus als de S-toets. 
B. ik bereid hem wel voor maar ik besteed er niet zoveel tijd aan. 
c. ik bereid hem bijna nooit voor. 
D. ik bereid hem nooit voor. 

S. Heb je bij het begin van een nieuw blok de lijst met leerdoelen doorgelezen? 

A. bij elk blok. 
8. bij de meeste blokken. 
C. bij één of twee blokken. 
D. bij geen enkel blok. 

6, Waar werk je aan de extrastof? 

A. altijd op school en nooit thuis. 
B. meestal op school en soms thuis. 
c. ongeveer evenveel op school als thuis. 
D. meer thuis dan op school. 

7. Werk je met andere leerlingen aan herhaalstof? 

. A. ik werk er meestal alleen aan. 
B. ik werk er meestal met één andere leerling aan. 
C. ik werk er meestal met twee of meer andere leerlingen aan. 
D. ik werk er soms alleen aan en soms met andere leerlingen. 

Ga nog even na of je geen bewering/vraag hebt overgeslagen 



Bijlage 2 

Bijlage 2 Scholen en klassen waarvan afname gegevens zijn ontvangen, 
verwerkt en gebruikt bij de analyses. 

01 Chr, sg Bui t:.anveldert 
02 Waterlant College (A'dam Noord) 
03 Myrtus College (Apeldoorn) 
04 Chr. Lyc. Delft . 
05 Alex. Hegius (Deventer) 
06 Geert Groote College (Deventer) 
07 Ludger College (Apeldoorn) 
08 Eekart College (Eindhoven) 
09 Gem. sg Zuid Enschede 
10 Car. Borr. College 
11 Gem. sg Huizen 
12 Bertrand Russell sg (Krommenie) 

De PROEFLIJST 

13 Rk sg Agnes (Leiden) 
14 Chr, sg De Lage waard (Papendrecht) 
15 Florens Radewijns College (Raalte) 
16 Chr, sg Maarten Luther (Rotterdam) 
17 Rijnlands Lyceum (Sassenheim) 
18 R.S.G. Schagen 
19 St. Odulphus Lyceum (Tilburg) 
20 R~S.G. Wageningen 
21 Zaanlands Lyceum 
22 Heldring College (Zetten) 
23 :"R.S .G. Prof. Zeeman (Zierikzee) 
24 Thomas ~.Kempis sg (Zwolle) 

Van 780 leerlingen van bovenstaande scholen zijn binnen redelijke tijd afname
gegevens ontvangen en verwerkt. Verdere gegevens ontbreken. 

~e voorlopige versie van de ATTITUDELIJST 

Afnamegegevens zijn verwerkt van 241 leerlingen van drie scholen. De scholen 
zijn: 

• Gem.Sg Huizen met twee mavo/havo klassen . 
• St. Odulphus Lyceum, Tilburg met drie atheneum en twee havo klassen . 
• Rk.sg Agnes 1 Leiden met twee atheneum en een havo klas. 

De leerlingen van het Odulphus Lyceum hebben bij de vragenlijst schriftelijk 
opmerkingen gemaakt die gebruikt zijn bij de evaluatie van de lijst. 

Definitieve versie van de ATTITUDELIJST en dePROEFLIJST 

Van ongeveer 1000 leerlingen zijn afnamegegevens gebruikt bij de analyses. 
Deze leerlingen zijn in de volgende tabel verdeeld over scholen en klastypen. 
De schoolkodering verwijst naar de lijst in het begin van deze bijlàge. 

Schoolnr. klasnr. klasnr. klasnr. "klasnr. klasnr. 
02 08-10 05-07 02 
04 05-06 03 
05 06 
06 03 05 06 
07 01~07 
10 05 02 
13 02-:-03 06 07 08-09 
14 01-03-05 07-08-09 
15 06 
18 02 
20 02-05 06 
21 01-02 
23 03 
24 01-03-04 12 13 

aantal 2 16 10 12 6 
MAUO \IAUO ATH. 
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s:: 

~ 
w 'r:t6 

..u €l:N~ fSN~ ·-
1 9 48 
2 7 26 
3 5 24 
4 4 10 
5 14 55 
6 16 26 
7 14 30 
8 25 35 
9 27 37 
10 24 50 
11 19 50 
12 17 53 
13 4 20 
14 11 46 
15 11 27 
16 17 28 
17 13 39 
18 5 11 
19 9 21 
20 18 ·34 

!.: 
i: 

ffi tRG 
...u SëN~ EEN~ ·-

1 4 29 
2" 3 36 
3 4 24 
4 3 12 
5 7 17 
6 2 17 
7 23 35 
8 3 13 
9 20 19 
10 2 21 
11 28 55 
12 2 11 
13 20 34 
14 8 52 
15 10 33 
16 3 5 
17 17 30 
18 25 30 
19 12 39 

Bijlage 3 

UER.SiE A N~.tog UER01E b Nc.1~3 

FR~ WE'rr "~ ~ gi ~ 6RG E~G ~€ET .., .... 11) "~ ~ 
O~eft.IS ONEENS NieT Sll U..f-111 j·~ EEN::, fêNS ON~ 01.1€EII~ Niêi ri."Z+'Z d:f+lll 

""'U "' .uw .... MJ! f ....... 
. 34 6 3 57 40 3 13 67 17 0 16 84 

55 12 0 33 67 10 37 44 8 1 47 52 
47 23 1 29 70 7 28 45 20 0 35 65 
64 22 0 24 86 3 14 60 23 0 17 83 
21 10 0 69 31 24 41 29 6 0 65 35 
42 13 3 42 55 4 9 39 48 0 13 87 
36 18 2 44 54 42 42 24 10 0 66 34 
30 7 3 60 37 12 38 46 4 0 50 50 
25 8 3 64 33 27 52 17 4 0 79 21 
20 4 2 74 24 13 37 41 9 0 50 50 
22 7 2 69 29 15 32 44 9 0 47 53 
22 7 1 70 29 19 33 38 10 0 52 48 
44 26 6 24 70 12 22 48 18 0 34 66 
32 8 3 57 40 5 28 56 11 0 33 67 
42 14 6 38 56 25 41 28 5 1 66 33 
33 22 0 45 55 7 35 36 20 2 42 56 
36 11 1 52 47 7 16 57 20 0 23 77 
42 38 4 16 80 8 20 51 19 2 28 70 
41 25 3 30 67 11 26 46 16 1 37 62 
29 18 1 52 47 

UfR5iE C N::.t86 VERSIE D N =102. 
e~G. WEET ..,., .J) 

~1·1 tR.' ER<ö weer ., .n ... .,>c ~ 
Hier eiz+z 

ONEEH~ ONEtNS Nier 
st% :z ~~+-

OWEé~ OHEEU~ liJ~~ SêN!I eeNS 11JIU4-I.U Ju~ ~ w lU 

48 16 3 33 64 6 21 49 24 0 27 73 
51 9 1 39 60 16 48 32 2 2 64 34 
50 20 2 28 70 6 26 46 22 0 32 68 
66 16 3 15 82 4 16 66 14 0 20 80 
55 21 0 24 76 16 47 30 7 0 63 37 
54 25 2 19 79 10 45 31 8 6 55 39 
35 5 2 58 40 4 18 55 23 0 22 78 
46 36 2 16 82 29 44 21 5 1 73 26 
31 6 4 59 37 10 30 48 10 2 40 58 
61 14 2 23 75 20 51 24 5 0 71 29 
11 2 4 83 13 30 55 10 5 0 85 15 
60 25 2 13 85 12 34 38 13 3 46 51 
33 11 2 54 44 66 23 7 4 0 89 11 
26 11 3 60 37 5 20 40 35 0 25 75 
44 11 2 43 55 5 39 43 11 2 44 54 
26 65 1 8 91 1 5 64 30 0 6 94 .. 
40 11 2 47 51 13 54 26 5 2 67 31 
34 7 4 55 41 18 38 32 7 5 56 39 
40 6 3 51 46 6 10 47 35· 2 . 16 82 

Frequentieverdeling van de items van de PROEFLIJST. 
(percentages) 



i~em 
ve~ie A ~sieD ~~eC 

~ft(, t1r. 
~Ns EHIS 

20 
21 15 14 
22 18 27 
23 8 82 
24 1 17 
25 73 ? 

B~le..'e. 3 

E!tG ti i tz~~ ët2G ..:o ~jt(" €&?.6-b;t~ 
ONf8lS ON Eelt ~:B) €éN.5 Ut.~ 0~ 01/EE-Ail -wo SENS fEN~ DNEfl6 DIJ~ ::Za. .:z 111 "} 

71 9 15 5 56 20 12 6 
19 51 1 13 16 18 53 0 11 8 22 58 
28 25 2 18 23 24 35 0 22 28 25 24 
6 4 70 5 3 22 0 43 51 4 
29 49 4 14 2 74 6 4 37 44 15 
1 ? 'l 17 43 38 2 20 

- --- -- -- ---- .....___ - -- -----

Frequenties van de PROEFLIJST (percentages) 
Items 20 t/m 25 

.,:.o 
t;~g 
'i~:ïJ 

6 
1 
1 
2 
4 

Bij de vragen A 25 en c 25 mochten de leerlingen 
meerdere alternatieven aanstrepen. Bij de 
computerverwerking werd elke streepkaart waarbij 
dit gebeurd was, automatisch uit het bestand 

t>~Sie .D 
SR'- 6.1tG 

~ENS EEN !I OltlEEI ONEENS 

19 46 22 12 
15 12 28 45 
18 21 37 22 
17 18 23 42 
14 26 17 42 
8 19 41 32 

----

verwijderd. De output van deze vragen is danook niet betrouwbaar. 

' . 

.!~ 

~~ .Z.IIJ 

1 
0 
2 
0 
1 
0 

---

~ 
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nr. bi. b..3 b2/b3 

1 - 1.42 1. 74 1.61 
2 1.54 1.55 1.55 
3 1.94 2.09 3.03 
4 1.46 1. 73 1.62 
5 1. 70 1.53 1.60 
6 2.30 2.34 2.32 
7 3.32 3.32 3.32 
8 .89 .82 : .85 
9 1.51 1.55 1.53 
10 2.03 2.08 2.06 
11 2.69 2.45 2.54 
12 2.13 2.12 2.12 
13 1.89 1.92 1.91 
14 2.21 2.48 2.37 
15 2.44 2.42 2.43 
16 1.89 1.83 1.85 
17 2.88 2.95 2.92 
18 2. 77 2.61 2.68 
19 2.64 2.82 2.75 
20 1.57 2.07 1.87 

::x-- 21 2.08 2.34 2.24 
(() 

22 2.47 2.71 2.61 
23 1.40 1.50 1.46 
24 2.11 2.08 2.09 
25 1. 78 1.87 1.83 

• 26 3.19 3.01 3.08 
27 1.88 1.89 L89 
28 1.67 1.68 1.67 
29 2.63 2. 72 2.68 
30 2.09 2.08 2.09 
31 2.02 2.32 2.20 
32 1.40 1.35 1.37 
33 2.32 2.26 2.28 
34 1.99 2.04 2.02 
35 1.87 1. 76 1.80 
36 2.72 2. 77 2.75 
37 2.45 2.33 2.38 
38 2.05 2.23 2.16 
39 1.66 1.82 1. 75 
40 1.85 1.89 1.88 
41 2.13 2.06 2.09 
42 2.34 2.44 2.40 
43 1.86 1.98 1.93 
44 1.64 1.95 1.82 
45 3.05 2.93 2.98 
46 1.85 1.81 1.82 
47 2.67 2.74 2.71 

~ 
48 3.20 3.13 3.16 
49 1. 70 1.51 1.59 
50 1.94 1.87 1.90 
51 1.93 1.19 2.08 
52 1.69 1.61 1.64 
53 2.07 2.27 2.19 
54 1.01 1.39 1.23 
55 2.88 2. 72 2.79 
56 1.69 1. 75 1.72 
57 1.42 1. 72 1.60 

SfiiNLWlRDDEYÎ~TifS 

bl b3 b2fb3 

1.10 1.20 1.17 
1.29 1.32 1.31 
1.21 1.i3 1.22 
1.35 1.39 1.38 
1.26 1.29 1.28 
1.27 1.26 1.26 
1.15 1.17 1.16 
1.06 1.10 1.08 
1.28 1.29 1.28 
1.36 1.32 1.34 
1.33 1.41 1.38 
1.26 . 1.28 1.27 
1.50 1.50 1.50 
1.31 1.24 1.28 
1.18 1.24 1.22 
1.26 1.29 1.28 
1.06 .99 1.02 
1.21 1.24 1.23 
1.29 1.22 1.25 
1.37 1.32 1.36 
1.42 1.35 1.38 
1.45 1. 31 1.37 
1.11 1.18 1.15 
1.35 1.25 1.29 
1.31 1.32 1.32 
1.05 1.15 1.11 
1.40 1.36 1.38 
1.13 1.15 1.14 
1.15 1.06 1.10 
1.25 1.23 1.24 
1.36 1. 31 1.34 
1.28 1. 71 1.21 
1.16 1.22 1.20 
1.32 1. 31 1.31 
1.25 1.19 1.22 
1.11 1.07 1.08 
1.21 1.25 1.23 
1.33 1.30 1.32 
1.05 1.02 1.03 
1.10 1.10 1.10 
1.26 1.32 1.30 
1.16 1.16 1.16 
1.36 1.40 1. 38 
1.96 1.25 1.23 

.97 1.05 1.02 
1.30 1. 31 1.30 
1.23 1.29 1.26 
1.62 1.25 1.21 
1.49 1.45 1.47 
1.47 1.53 1.50 
1.38 1.50 1.46 
1.57 1.58 1.57 
1.43 1.35 1. 38 
1.08 1.25 1.20 
1.38 1.40 1.39 
1.60 1.57 1.58 
1.44 1.55 1.51 

Bijlage 3 

Statistische basisgegevens 
van de items van de 
DBKlijst. 

Gemiddelden en 
standaarddeviaties. 

b2 N:::323 
b3 N=482 
b2+b3 N=805 
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item ANTIJOORt>l<flTl:GOR(€ N 
nr: 0 1 ~ 4 ,_ 

1 13 52 30 5 1 
2 25 28 31 6 0 
3 10 36 45 7 2 
4 24 37 27 10 1 
5 19 45 27 8 1 
6 8 30 '!:J lb L. 

7 6 7 23 64 1 
8 46 39 9 4 2 
9 21 44 24 8 2 
10 14 30 38 13 4 
11 12 18 41 28 1 
12 13 27 45 10 6 
13 21 33 23 21 1 
14 11 21 49 16 3 
15 9 21 54 14 2 
16 14 39 33 10 5 
17 3 12 57 27 1 
18 5 21 44 28 2 
19 6 19 41 32 2 
20 19 31 36 11 3 

e; 21 12 30 35 21 2 
22 11 18 40 31 1 
23 16 55 21 6 2 
24 9 37 36 14 4 
25 15 41 30 12 2 
26 4 10 42 43 0 
27 20 30 36 11 3 
28 8 57 25 7 3 
29 6 15 62 17 1 
30 12 29 45 8 6 
31 12 28 41 16 2 
32 22 51 19 7 1 
33 9 25 56 8 1 
34 13 34 40 11 1 
35 12 42 34 7 5 
36 5 13 60 20 2 
37 9 22 51 14 3 
38 9 36 35 17 3 
39 12 27 16 5 39 
40 12 24 21 7 35 
41 10 36 41 12 0 
42 7 24 57 10 2 
43 15 39 29 16 2 
44 11 45 34 8 1 
45 4 8 56 29 2 
46 14 41 31 11 3 
47 7 18 43 30 2 

~ 
48 6 10 26 55 2 
49 31 29 23 14 3 
50 20 36 18 24 3 
51 18 29 30 21 3 
52 37 21 24 17 1 
53 12 33 34 20 1 
54 27 52 13 8 0 
55 9 19 28 44 1 
56 31 27 15 23 4 
57 35 23 23 15 5 

o;:, 
65 
63 
46 
61 
64 
.jö 

13 
85 
65 
44 
30 
40 
54 
32 
30 
53 
15 
26 
25 
50 
42 
29 
71 
46 
56 
14 
50 
65 
21 
41 
40 
73 
34 
47 
54 
18 
31 
45 
39 
36 
46 
31 
54 
56 
12 
55 
25 
16 
60 
56 
47 
58 
45 
79 
28 
58 
58 

3J~ 

35 
37 
52 
37 
35 
t>l 

87 
13 
32 
51 
69 
55 
44 
65 
68 
43 
84 
72 
73 
47 
56 
51 
27 
50 
42 
85 
47 
32 
79 
53 
57 
26 
64 
51 
41 
80 
65 
52 
21 
28 
53 
67 
45 
42 
85 
42 
73 
81 
37 
42 
51 
41 
54 
21 
72 
38 
38 

Bijlage 3 

Bijlage 3: 
Frequentieverdeling (percentages) 

DEKLIJST 

Gröep(b22+b32) 

N=805 
l.' 
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w._ 
3/1./ '/~ ~2 l.f 3 1 1 

1 84 16 0 17 67 16 0 3.00 0.58 
2 46 54 0 8 38 48 6 2.49 0.73 
3 23 76 0 3 20 59 17 2.10 0.71 
4 8 90 2 1 7 62 28 1.81 0.62 
5 46 53 1 3 43 45 8 2.41 0.68 
6 64 35 1 9 "55 31 4 2.70 0.69 
7 71 28 1 10 61 24 4 2,78 0.67 
8 32 67 1 9 23 52 15 2.26 0.83 
9 76 22 1 10 66 20 2 2.86 0.61 
10 25 73 2 7 18 53 20 2.12 0'.81 
11 12 86 1 1 11 ·63 23 j1. 90 I 0.63 
12 44 55 1 9 35 51 4 2.50 0. 72 
13 13 85 2 1 12 61 24 1.89 0.63 
14 48 48 4 4 44 43 5 2.49 0.66 
15 72 26 2 6 66 22 4 2.76 0.63 
16 53 45 2 14 39 42 3 2.66 0.76 
17 58 41 1 11 47 37 4 2.65 0.73 
18 53 44 3 1 52 38 6 2.50 0.63 
19 38 61 0 6 32 54 7 2.38 o. 71 
20 10 89 1 2 8 67 22 1.91 0.62" 
21 22 75 2 4 18 63 12 2.14 0.68 
22 37 62 2 5 32 53 9 2.34 0.75 
23 24 75 1 5 19 46 29 2.01 . 0.84 
24 50 50 0 8 42 48 2 2.56 0.66 
25 25 74 0 2 23 59 15 2.12 0.67 
26 60 36 4 10 50 29 7 2.65 0. 77 
27 45 54 1 7 38 47 7 2.45 0.73 
28 66 30 3 5 61 27 3 2.71 0.61 
29 39 59 2 6 33 55 4 2.41 0.67 
30 64 . 34 2 12 52 29 5 2.71 0.75 
31 63 36 1 18 45 31 5 2. 77 0.80 
32 37 60 3 5 32 52 8 2.36 0.71 
33 32 62 5 2 1 30 56 6 2.30 0.62 
34 68 27 5 11 57 24 3 2.81 0.67 
35 37 61 2 4 33 49 12 2.30 0.73 
36 44 53 3 7 37 46 7 2.46 0.74 
37 36 61 3 4 32 58 3 2.38 0.62 
38 49 50 1 2 47 36 14 2.36 0.75 
39 70 29 1 9 61 25 4 2.76 0.67 
40 19 74 6 3 16 54 20 2.02 0.73 

N=241 

Bijlage 3 :Frequentieverdeling (percentages), gemiddelden 
en standaarddeviaties van de 
Voorlopige versie 

Bijlage 3 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

• 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Bijlage 3 

A»TwooRo~AtE6o~ieN 
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7 2.. 

16 39 
8 27 
7 20 
43 45 
15 50 
13 49 
16 31 
19 42 
45 43 
14 22 
10 18 
19 37 
33 46 
11 33 
8 20 
20 38 
21 37 
10 28 
16 37 
5 13 
8 20 
11 31 
33 34 
14 44 
12 30 
17 31 
14 35 
8 31 
9 29 
12 32 
29 43 
17 42 
10 34 
10 23 
8 31 
21 37 
7 28 
23 32 
11 29 
23 36 

E:RG 1-1- é)e: .,.n 
llHu z":z: 

EEN5 EfH5 W·- l>!.~w IUQCIU 
.)~ ~0~ Ullllll.l 

4 5 3 y!J.. o/~ 
39 5 1 55 44 
56 8 1 35 64 
56 17 0 27 73 
8 3 1 88 11 
30 5 1 65 35 
26 11 1 62 37 
39 12 2 47 51 
28 8 2 61 36 
7 5 0 88 12 
45 18 2 36 63 
52 18 2 28 70 
37 7 1 56 44 
16 3 1 79 19 
49 5 2 44 54 
56 14 1 28 70 
32 9 1 58 41 
33 8 1 58 41 
54 7 1 38 61 
38 5 3 53 43 
52 27 3 18 79 
56 14 2 28 70 
47 10 1 42 57 
22 8 2 67 30 
36 5 1 58 41 
43 13 2 42 56 
40 9 3 48 49 
39 11 2 49 50 
49 9 3 39 58 
50 11 1 38 61 
41 13 2 44 54 
20 6 3 72 26 
31 7 3 59 38 
43 9 3 44 52 
44 20 2 33 64 
49 10 2 39 59 
32 8 2 58 40 
54 8 2 35 62 
37 7 1 55 44 
49 8 3 40 57 
33 7 2 59 40 

Frequentieverdeling van de items van de · 
ATTITUDELIJST (percentages) , de.J::ilo\;éic..ve... 

(b22+b32) groep N=921 
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versie ft: I.U"' r.:,;z z «w JJJ._ 

~w 
<:.:a Lil 

pr. -.l)~ ~ iS w6 32 ~H:~ .", 

3 A 5 24 47 23 1 29 70 
B 7 28 45 20 0 35 65 
c .4 24 50 20 2 28 70 
D 6 26 46 22 0 32 68 

4 A 4 10 64 22 0 14 86 
B 3 14 60 23 0 17 83 
c 3 12 66 16 3 15 82 
D 4 16 66 14 0 20 80 

21 A 15 14 19 51 1 29 70 
B 13 16 18 53 0 29 71 
c 11 8 22 58 1 19 80 
D 15 12 28 45 0 27 7.3 

22 A 18 27 28 25 2 45 53 
B 18 23 24 35 0 41 59 
c 22 28 25 24 1 50 49 
D 18 21 37 22 2 39 59 
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DE LEERLINGENVRAGENLIJSTEN 

Een voorlopi& verslagje van de leerlingenvragenlijsten 
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juni 1977 
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projekt DBK-na 

samensteller Leo Prinsen 

Bijlage 6 
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1 • 

De leerlingenvragenlijst. 

Na blok 3 werd een leerlingenvragenlijst afgenomen. Deze lijst is bedoeld 

als voorbereiding op definitieve oriderzoeksvragenlijsten. die in de komende 

schooljaren worden afgenomen. Oe vragenlijst richt zich op enkele leerling-

en leraarkenmerken en op onderwijskundige aspecten van de DBK-methode. 

Gegevens van de vragenlijst die al ter beschikking staan, kunnen gebruikt 

worden bij de plenaire vergaderingen van juni en augustus. vandaar dit verslag. 

Oe vragenlijst is verdeeld in vier aparte versies met elk 19 of 20 beweringen 

en 5 of 6 meerkeuze vragen. Oe versies zijn per klas willekeurig en in gelijke 

mate verdeeld over de leerlingen. Van ongeveer 200 leerlingen per versie zijn 

de totaalscores per bewering of vraag berekend. 

De beweringen en vragen gaan onder andere over: 

1. Houdingen/meningen/gevoelens ten opzichte van natuurkunde en de natuur

kunde lessen. 

2. Oe haalbaarheid van de basisstof. 

3. Oe herhaalstof: a. de pantrekkelijkheid, 

b. het effect,· 

c. de manier van werken • 

4. De extrastof: a. de-aantrekkelijkheid, 

b. het vergeeteffect. 

5. Oe aantrekkelijkheid van de differentiële periode. 
' 

6. Oe rol van de leraar: a. als helper, 

b. als lesgever en organisator. 

7. Oe aantrekkelijkheid en het nut van de lijst met leerdoelen. 

8. Oe zelfstandigheid bij natuurkunde. 

De beweringen en vragen over deze onderwerpen zijn meestal gelijkelijk ver

deeld over de vier versies. De versies bevatten twee gemeenschappelijke be

weringen (nr.3,4) en twee gemeenschappelijke vragen (nr.21,22)~ 

In het volgende worden de genoemde onderwerpen besproken. Dm de leesbaar

heid te vergroten wordt daarbij gebruik gemaakt van vaste uitdrukkingen 

waarvan de betekenissen in onderstaande tabel staan. 



Aantallen leerlingen! 
die het met een be
wering erg eens of 
eens zijn (in pro-

centen) 

I 

uitdrukking 

0 10 I vrijwel geen 

11 20 erg weinig 

21 - 30 weinig 

31 - 40 ren minderheid 

41 - 60 I( ongeveer) de 
helft 

I 

Aantallen leerlingen 
die het met een be
wering erg eens of 

·eens zijn (in pro
centen) 

61 - 70 

71 

81 

80 

90 

91 - 100 

2. 

uitdrukking 

een meerderheid 

veel 

erg veel 

bijna alle 

1. Houdingen/meningen/gevoelens ten opzichte van natuurkunde en de natuurkunde 

lessen. 

a. Beweringen die betrekking hebben op het 'nut' van natuurkunde (A2.12-C6). 

Er zijn maar weinig leerlingen die vonden dat je bij natuurkunde weinig 

dingen leert waar je wat aan hebt (C6). Een minderheid denkt dat je in 

erg weinig beroepen echt iets aan natuurkunde hebt (A2). Veel leerlingen 

vinden dat je door de natuurkunde-lessen alledaagse dingen beter begrijpt 

(A12) • 

b. Beweringen die iets zeggen over de tevredenheid. de lol en de voldoening 

,~--:t:.~n_a~nzien va!l natuur~unde (A3,5 :- B2.3.13_- C3,5,1.4- D:3.!_s"~) 

Weinig leerlingen vinden natuurkunde-lessen saai (CS). Een minderheid 

vindt natuurkunde een vervelend vak (B13). Ongeveer de helft zit tijdens 

de natuurkunde-lessen vaak aan iets anders te denken (D9). De helft van 

de leerlingen he-eft er. voordat de natuurkunde-les begint; meestal niet 

zoveel zin in (B2), Een meerderheid vindt dat er veel afwisseling is in 

de natuurkunde-lessen (DS). Ook vindt een meerderheid dat natuurkunde 

een leuk vak is (C14). Veel leerlingen vinden dat het in de natuurkunde

lessen gezellig is (AS). 

Een minderheid vindt natuurkunde leuker dan de meeste andere leervakken 

(A3 - B3 - C3 - D3 ) • 

2. De haalbaarheid van de basisstof (A4.9-B4,8.14-C2.4,12,19-D4) 

Erg weinig leerlingen vinden dat de basisstofperiode te lang duurt (A4 -

B4- C4- D4). 

Een minderheid vindt dat de basisstof zo makkelijk is dat bijna iedereen 



3. 

hem goed kan leren (C2). Oe helft vindt de basisstof moeilijk (BB). Een 

meerderheid vindt dat je in de basisstoflessen al weer verder moet voor-

dat je iets goed begrepen hebt (A9) ~ Bij ongeveer de helft lukt het vaak 

niet zo goed als ze thuis aan de basisstof werken (C19). Erg weinig leer

lingen kunnen de basisstof best doorwerken zonder uitleg van de leraar (C12). 

O~arentegen heeft slechts een minderheid vaak de leraar nodig als er in de 

klas aan de'basisstof gewerkt wordt (B14). 

N.B.: Alhoewel de helft van de leerlingen vindt dat de basisstof 

.moeilijk is (BB), zijn er veel leerlingen die vinden dat 

natuurkunde een moeilijk vak is (OB)! 

3. Oe herhaalstof. 

• 

a. Oe aantrekkelijkheid van de herhaalstof (AB - B7 - C9, 15 - 02,12). 

Een meerderheid vindt dat de basisstof leuker is dan de herhaalstof CAB). 

Ongevee~ de helft vindt de lessen van de basisstof-periode leuker dan de 

lessen van de herhaal/extrastof periode (012). 

Een meerderheid vindt dat de herhaalstof duidelijker is dan de basisstof 

(C9). Een meerderheid viQdt dat er meer tijd zou moeten zijn om aan de her

haalstof te kunnen werken (02). 

Een meerderheid zou bij andere leervakken ook willen werken met herhaal

bladen (B7). 

Ongeveer de helft werkt herhaalbladen die ze niet hoeven te doen ook nooit 

door (C15). 

b. Het effect van de herhaalbladen (A1 0 - B1 0,1 i- C11 - 015). 

Weinig leerlingen moeten dikwijls herhaalbladen doen over onderwerpen 

die ze toch al goed begrijpen (B17). Veel leerlingen vinden dat ze de 

basisstof beter begrijpen als ze de herhaalbladen gedaan hebben (A10). 

Erg veel leerlingen vinden dat het meestal ook wel nodig was als ze 

een herhaalblad moesten doen (C11). 

Oe helft vindt dat je beter de basisstof nog een keer kunt doorwerken 

als je moet herhalen (B10). Ongeveer de helft vindt dat je de voorbereiding 

op de tweede toets van een blok beter kunt doen met de basisstof·dan met 

de herhaalstof (015). 

c. De manier van werken met de herhaalbladen (A23-B16-C15,24-015,17,20,24) 

Vrijwel geen leerlingen hebben de leraar vaak nodig als ze herhaalbladen 

__ _:Joe~- (A23). Een meerderheid kijkt tijdens het doorwerken van de herhaal-
-· ----- ---~-------- ~--~--



4. 

stof dikwijls terug in de basisstof (017). Ongeveer de helft vindt dat 

je de voorbereiding op de tweede toets van een blok beter kunt doen met 

de basisstof dan met de herhaalstof (015). Ongeveer de helft van de 

leerlingen kijkt meestal te snel naar de antwoorden als ze iets niet 

snappen (816). 15% yan de leerlingen werkt alleen aan de herhaalbladen, 

45% werkt met één of meer leerlingen samen en 40% werkt soms alleen en 

soms samen (024), 40% werkt herhaalbladen grondig door, 45% soms wel 

grondig en soms niet (C24). Een meerderheid werkt hoofdzakelijk op school 

aan de herhaalbladen (020). Ongeveer de _helft werkt herhaalbladen die ze 

niet hoeven te doen ook nooit door (C15). 

" 4. -·oe extrastof. 

• 

a. De aantrekkelijkheid van de extrastof (A7,19- C13- 06,12,18,19). 

Ongeveer de helft zou bij andere leervakken ook extrastof willen (A7). 

Ongeveer de helft zou willen dat er meer tijd was voor de extrastof (C13). 

Ongeveer de helft vindt dat er bij elk blok wat extrastof zit die leuk is (06). 

Een minderheid vindt het vervelend als ze bij een blok geen extrastof 

kunnen doen (A19). 'ongeveer de helft vindt het vervelend als ze bij een 

blok alleen maar herhaalstof kunnen doen (018). Erg weinig leerlingen zouden 

pas echt zin hebben in extrastof als ze er een cijfer voor kregen (019). 

b. Het vergeeteffect (A15 - 07). 

Een minderheid vindt dat je de tweede toets van een blok slechter maakt 

dan de eerste als je alleen maar werkt aan extrastof (A15). Weinig leer

lingen vinden dat je de basisstof vergeet als je veel tijd besteedt aan 

de extrastof (07). 

N.8.: De herhaalstof en de extrastof kunnen vergeleken worden 

door middel van de beweringen A7 - 87 en C13 - 02. 

5. De aantrekkelijkheid van de differentiële periode (A17- 85,11,12,18- C10- 012). 

Voor ongeveer de helft van de leerlingen duurt de herhaal/extrastof-periode 

te kort (812). Er zijn maar weinig leerlingen die dikwijls niet zo goed weten 

wat ze moeten doen tijdens de herhaal/ext~astofperiode (C10). 

Ongeveer de helft besteedt tijdens de basisstofperiode thuis meer tijd aan 

natuurkunde dan tijdens de herhaal/extrastof periode (A17). Weinig leerlingen 

werken harder aan natuurkunde in de herhaal/extrastofperiode dan in de basis

stofperiode (818). Ongeveer de helft vindt dat de lessen van de basisstof

periode leuker zijn dan de lessen van de herhaal/extrastofperiode (012). 



.. ·. 
s. 

Ongeveer de helft vindt dat je tijdens de herhaal/extrastof .lèssen · d,ikwij ls 

lang moet wachten tot de leraar je komt helpen (B11). E~n meerderheid vindt 

dat het tijdens de herhaal/extrastof lessen dikwijls te rommelig is in de klas 

CBS). 

6. De rol van de leraar. 

• 

a. als helper (À23- B11.14- C7 ,12- 014). 

Ongeveer de helft vindt dat je tijdens de herhaal/extrastof lessen dik

wijls lang moet wachten tot de leraar je-kunt helpen (B11J. Ook vindt 

ongeveer de helft dat de leraar meer moet uitleggen (C7). 

Er zijn maar weinig leerlingen die vinden dat de klas best zelf door zou 

kunnen werken aan natuurkunde als de leraar een paar dagen ziek was (014). 

Erg weinig leerlingen kunnen de basistof best doorwerken zonder uitleg 

van de leraar (C12). 

Een minderheid heeft de leraar vaak nodig als er in de klas aan de basis

stof gewerkt wordt (B14). Vrijwel geen leerlingen hebben de leraar vaak 

nodig als ze herhaalbladen doen (A23) • 

b. als lésgever en organisator (A24,25- B20,25- C23). 

45% van de leerlingen worden door de leraar verplicht de herhaalstof waar

naar ze verwezen worden. te doen; bij 50% van de leerlingen raadt de leraar 

aan de verwijzing op te volgen (C23). Erg veel leerlingen vinden dat de 

leraar vaak of altijd huiswerk opgeeft (A24). Volgens 75% besteedt de 

leraar de meeste tijd aan het practicum, bij 10% is dat de theorie en bij 

15% de werkbladen (B20). Bij veel leerlingen gebruikt de leraar nooit de 

lijst met leerdoelen tijdens de les (A25). Bij erg weinig leerlingen heeft 

de leraar nooit iets gezegd over de lijst mer leerdoelen. bij een minder

heid heeft de leraar verteld hoe je de·lijst met leerdoelen kunt gebruiken 

en bij ongeveer de helft heeft de leraar gezegd dat er een lijst met leer

doelen bestaat (B25) • 

. 7. De aantrekkelijkheid en het nut van de lijst met leerdoelen (A6-B6.15-

C8. 18 - 01 0) • 

Erg weinig l~erlingen vinden dat je aan de lijst met leerdoelen niks hebt (BB). 

Ook vinden maar erg weinig leerlingen dat de lijst met leerdoelen wel uit het 

lesmateriaal mag.worden weggelaten (C8). Veel leerlingen voelen zich zekerder 

als ze de lijst met leerdoelen hebben doorgelezen (010). 

Een meerderheid weet door de lijst met leerdoelen altijd precies wat ze leren 



6. 

moeten van natuurkunde (815). Ongeveer de helft wil dat er nog veel precieser 

moet worden aangegeven wat je moet kennen en kunnen (AB). Ook vindt ongeveer 

de helft dat er beter een korte samenvatting van het blok kan komen in plaats 

van de lijst met leerdoelen (C1B). 

N.8.: Vergelijk CB en C1B. 

8. De zelfstandigheid bij natuurkunde (A11 - 89- 011). 

Veel leerlingen vinden dat je bij natuurkunde veel zelfstandiger moet werken 

dan bij de meeste andere leervakken (A11). Ook vinden veel leerlingen dat je 

er bij natuurkunde vaak zelf voor moet zorgen dat je iets doet (89). Erg veel 

leerlingen vinden dat je bij natuurkunde meer vrijheid hebt dan bij de meeste 

andere leervakken (011). 
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ITEMFORMULERING 

11 Natuurkundelessen zijn saai. 
15 Ook al snap je niet alles tijdens de natuurkundeles, 

dan kun je het toch wel leuk vinden. 
26 Ik vind de natuurkundelessen fijn. 
}0 In de natuurkundelessen gaat de tijd erg snel voorbij. 
34 In de natuurkundelessen is het gezellig. ~ 
36 Voordat de natuurkundeles begint, heb ik er meestal 

niet zoveel zin in. 

4 Als er oo school een hoddyklub voor natuurkunde kwam 
zou ik zeker lid worden. 

8 Er zouden meer TV-uitzendingen over natuurkunde
onderwerpen moeten zijn. 

13 Ik lees ~raag boeken die i~ts met natuurkunde te 
maken hebben. 

17 Ik praat thuis bijna nooit over wat ik in de. 
natuurkundeles doe. 

32 Hobby's die met natuurkunde te rnaken hebben, lijken 
me leuk. 

38 Ik doe thuis weleens een proef. 

2 Door de natuurkundelessen begrijp 
dingen beter. 

21 Je leert bij natuurkunde op school 
waar ie verder wat aan hebt. 

25 De ontdekkinaen van de natuurkunde 
interessant voor ~eleerden, ik heb 

je alledaagse 

weinig dingen 

zijn vooral 
er niet zoveel aan. 

14 Ook buiten school kan ik wel het een en ander met 
natuurkunde doen. 

23 Ik zou best meer natuurkundelessen ·in de week wi~~en 
hebben. 

28 Wat ik in de natuurkundelessen leer, vindt ik 
meestal interessant. 

4.09 3.62 3.51 ·3.51 3.51 1.2~ 

3.77'3.48 3.47 3.32 3.58 1.20 

3.41 1.02 2.94 2.83 3.02 1.32 
3.65 1.22 3.12 3.01 3.20 1.31 
3.7h 1.68 3.40 3.29 3.48 1.32 

3.i5 ~.93 2.69 2.63 2.74 1.33 

2.17 1.93 1.83 1.90 1.77 0.99. 

2.92 2.80 2.65 2.70 2.61 1.30 

2.16 2.06 2.09 2.05 2.13 1.13 

2.96 2.69 2.70 2.59 2.78 1.33 

3.13 2.86 2.68 2.68 2.68 1.26 

2.79 2.56 2.72 2.70 2.74 1.34 

3.43 3.18 3.28 3.30 3.27 1.17 

3.79 3.65 3.49 3.50 3.48 1.18 

3.37 3.32 3.14 3.07 3.21 .1.31 

3.22 3.08 3.04 2.99 3.09 1.21 

2.76 2.59 2.38 2.23 2.49 1.36 

3.54 3.28 3.20 3.16 3.24 1.20 



tnTD.D 
trtiDD 

GEMIDDELDEN 
ITEMFORMULERING 

hem 5 De basisstof is zo makkelijk dat bijna iedereen 
croed kan leren. 2.94 2.76 2.60 

7 Voor natuurkunde moet ik hard werken 
16 Natuurkunde is een moeilijk vak. 
33 De basisstof is moeilijk. 

om het te begrijpen. 3.25 3.14 3.00 
2.81 2.76 2.72 
3.40 3.18 3.07 

2.47 

2.86 
2.55 
2.91 

2.70 

3~10 
2.86 
3.19 

1. 20 

1. 34 
1. 34 
1.24 

1 Als je bij natuurkun0e ~roeven doet, kom je dikwijls 
tijd te kort. 

12 Voordat je iets goed begrepen hebt in de natuurkundeles, 
moet je alweer verder. 

18 In de natuurkundeles is het vaak onduidelijk wat je 
precies moet doen. 

24 Je weet in de natuurkundeles nooit of je het wel goed 
doet. 

29 Het tempo in de natuurkundelessen is goed te.volqen. 
37 Bij natuurkunde moet je er teveel zelf voor zorgen dat 

je iets doet. 
40 Er is bij natuurkunde vaak te weinig tijd om een 

onderwerp goed te bespreken. 

22 Je komt in een blok zoveel nieuwe dingen tegen dat je in 
de war raakt. 

27 Het lukt vaak niet zo goed als ik thuis aan natuurkunde 
werk. 

6 Ik vind het beter dat de leraar zegt wat i~ thuis of in 
de les moet doen. 

9 De natuurkundeleraar mag best wat rninder-·uttle~gén. 
31 Ik heb leiver dat de natuurkundeleraar het uitlegt, dan 

dat ik het zelf moet uitzoeken. 

2.66 2.83 2.79 2.65 2.90 1.26( 

2.96 2.69 2.76 2.53 2.94 1.30 

3.56 3.15 3.21 3.16 3.25 1.21 

2.86 2.78 2.75 2.69 2.79 1.22 

3.60 3.41 3.25 3.07 3.40 1.23 

3.40 3.18 3.28 3.22 3.33 1.17 

2.70 2.61 2.65 2.54 2.73 1.32 

3.36 3.16 3.12 2.94 3.25 1.27 

3.17 2.89 2.97 2.87 3.04 1.32 

2.68 2.65 2.71 2.69 2.73 1.28 

1-.60 1.70 ] .84 1.79 1.88,] .07 

2.62 2.23 2.29 2.33 2.26 1.23 


