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Samenvatting 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een bestaand instrument om het begripsniveau van 
leerlingen rondom het begrip van materie te vertalen voor de Nederlands onderwijspraktijk. Het 
instrument was ontwikkeld door Hadenfeldt et al (2012) (2016) voor het Duitse onderwijs. 
Het instrument is vertaald en gevalideerd met behulp van een Delphi onderzoek in twee ronden. Het 
gevalideerde instrument is vervolgens uitgeprobeerd in een aantal vwo klassen van het Heerbeeck 
college te Best. 
Het onderzoek heeft een grotendeels valide instrument opgeleverd. Niet alle vragen konden in zijn 
geheel gevalideerd worden. Toepassing van het instrument in 3 vwo klassen leerde dat met het 
instrument betrouwbaar het begripsniveau van een leerling of groepen leerlingen rondom het begrip 
materie kan worden bepaald. 
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Inleiding 
Ik ben werkzaam als docent scheikunde op het Heerbeeck College te Best. Daar geef ik les in de 
bovenbouw van havo en VWO. In het schooljaar 2016-2017 gaf ik les aan twee 4 havo klassen, een 5 
havo klas, een 4 vwo klas en 3 vijf vwo klassen. 
 
Als docent in deze klassen merk ik dat veel leerlingen moeite hebben met de abstracte concepten en 
modellen rondom het begrip materie. Hoe steekt de wereld nu chemisch gezien in elkaar? Welke 
modellen zijn er en hoe hangen ze samen? Ik zie dit terug bij complexe onderwerpen als zuur-base en 
redox. Bij deze onderwerpen moeten de leerlingen de concepten en modellen over materie en 
stoffen op microniveau goed in het hoofd hebben om uitspraken te doen over gedrag van stoffen op 
macroniveau. Ik zie dat leerlingen die veel moeite hebben met het opstellen van een zoutformule 
niet in staat zijn ionen te herkennen en daardoor niet in staat zijn om basische ionen te herkennen of 
reducerende of oxiderende ionen te vinden in de redox tabel. Daarnaast vinden leerlingen het heel 
lastig om voorspellingen te doen over macroscopische eigenschappen als kookpunt en oplosbaarheid 
op basis van microscopische eigenschappen als bindingssterkte en polariteit. 
 
De commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en VWO onder leiding van G. van Koten legt in haar 
visiedocument (Driessen & Meinema, 2003) veel nadruk op het molecuulconcept en het 
micro/macro concept. Deze concepten zouden het beste aansluiten bij de essentie van de 
scheikunde. Deze visie heeft is vertaald richting de verschillende syllabi voor havo (College voor 
Examens, 2015) en VWO (College voor Examens, 2016). Zo is in subdomein A12 redeneren in termen 
van structuureigenschappen opgenomen: “De kandidaat kan macroscopische eigenschappen in 
relatie brengen met structuren op meso- en (sub)microniveau, en daarin aspecten van schaal 
herkennen en kan omgekeerd vanuit structuren voorspellingen doen over die macroscopische 
eigenschappen.” (College voor Examens, 2015) (College voor Examens, 2016). 
 
Naast de nadruk die de commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en VWO legt op het micro/macro 
concept en het molecuulconcept constateer ik dat veel leerlingen veel moeite hebben met het 
beantwoorden van vragen rondom deze twee concepten. Dit maakt dat ik verwacht dat er behoefte 
is aan een instrument waarmee een inschatting gemaakt kan worden in hoeverre leerlingen de 
genoemde concepten beheerst. Zo’n instrument zou geschikt moeten zijn om individuele leerlingen 
te evalueren maar ook om groepen leerlingen in zijn geheel te beschouwen. 
 
In 2012 publiceerde een aantal Duitse onderzoekers (Hadenfeldt & Neumann, 2012) een instrument 
om met behulp van gesloten vragen inzicht te krijgen in het begripsniveau van leerlingen rondom het 
begrip materie. Het model dat aan de gebruikte classificatie ten grondslag ligt is verdeeld in de 
domeinen (1) structuur en opbouw, (2) fysische eigenschappen, (3) chemische eigenschappen en  
(4) behoudswetten. Dit zijn begrippen die samenhangen met het micro/macro concept en het 
molecuulconcept.  Hadenfeldt toont vervolgens aan dat met de gesloten vragenlijst een 
betrouwbaarheid te behalen die vergelijkbaar is aan de gebruikelijke methode met open vragen 
(Hadenfeldt, Repenning, & Neumann, 2014). 
 
Het lijkt aannemelijk dat het instrument dat door Hadenfeldt et al. ontwikkeld is gebruikt kan worden 
in het Nederlandse scheikundeonderwijs om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de van 
leerlingen op het gebied van het micro/macro concept en het molecuulconcept. De hoofdvraag van 
dit onderzoek is: In hoeverre is het mogelijk om het instrument van Hadenfeldt et al. te gebruiken om 
het begripsniveau van Nederlandse VO leerlingen over het begrip materie te bepalen?  



De verwachting is dat het instrument zich goed laat vertalen naar het Nederlands. Daarnaast is het 
de verwachting dat met het instrument een ontwikkeling van het begripsniveau over de 
verschillende klassen is te zien. De hoop is dat het instrument daarnaast geschikt is om deficiënties, 
afwijkingen van het verwachtte niveau, te identificeren. Het streven is om het instrument breed 
toepasbaar en gemakkelijk inzetbaar te maken voor de gemiddelde VO scheikunde docent. 
  



Theoretisch kader 
Voor de zinvolheid van dit onderzoek is het noodzakelijk aan te tonen dat de waargenomen 
problemen met de schoolscheikunde binnen de eigen schoolpraktijk exemplarisch zijn voor een 
breder probleem. Dat wordt in dit stuk gedaan. Voorts wordt er een verband gelegd tussen de 
nationaal en internationaal bekende problemen met het schoolvak scheikunde, het nieuwe 
examenprogramma scheikunde en het door Hadenfeldt et al. (2016) ontwikkelde instrument.  
 
Veel leerlingen vinden scheikunde een moeilijk schoolvak (Tweede Fase Adviespunt, 2001). De 
docenten die geïnterviewd zijn door de het Tweede Fase Adviespunt (Tweede Fase Adviespunt, 2001) 
zoeken de oplossing voor het matig presteren van leerlingen vooral in het teruglopen van het aantal 
lesuren en de overladenheid van het programma. Gabel (1999) gaat in haar overzichtsartikel op zoek 
naar de wat scheikunde als schoolvak nu zo ingewikkeld maakt. Zij noemt de verschillende 
representatievormen van materie als een van de hoofdoorzaken. De genoemde representatievormen 
zijn het macroscopisch niveau en microscopisch niveau en de symbolisch weergave daarvan met 
behulp van chemische symbolen, formules en vergelijkingen (Gabel, 1999). 
 

Concepten 
De door Gabel (1999) geïdentificeerde problemen met representatievormen van materie in de 
scheikunde zijn terug te vinden in het ontwerp van het de Nieuwe Scheikunde (Driessen & Meinema, 
2003). Ook Nederlandse leerlingen gaan tegen deze problemen aanlopen binnen het schoolvak 
scheikunde op de havo of het VWO.  
 
De commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en VWO benoemt het molecuulconcept en het 
micro/macro/concept als de twee concepten die de essentie van de scheikunde vormen (Driessen & 
Meinema, 2003). Driessen en Meinema (2003) splitsen het molecuulconcept als volgt verder uit in 
een aantal deelconcepten die allen betrekking hebben op het op microscopisch niveau weergeven 
van materie zoals aangegeven voor Gabel (1999): 
 

• atomen als bouwstenen van moleculen; 
• verschillende typen binding tussen moleculen, respectievelijk atomen, respectievelijk ionen; 
• de structuur en flexibiliteit van moleculen; 
• het maken en breken van bindingen; 
• het ontwerpen van moleculen. 

 
Het verband tussen het microscopische niveau en het macroscopische niveau (Gabel, 1999) wordt 
vervolgens binnen het micro/macro concept als volgt gedefinieerd (Driessen & Meinema, 2003):  
 

• het verband tussen de moleculaire samenstelling, structuur en eigenschappen of functies; 
• het verband tussen sterkte van bindingen in en tussen moleculen en stabiliteit; 
• het verband tussen structuur, reactiviteit, reactiesnelheid, katalyse en processen die daaruit 

voortvloeien. 
 
De symbolische weergaven van  het microscopische en macroscopische niveau zit impliciet gevangen 
in beide concepten. 
 



Ordered Multiple Choice 
Gezien het door scheikundedocenten ervaren gebrek aan lestijd (Tweede Fase Adviespunt, 2001) is 
het enorm van belang de voortgang van leerlingen nauw te volgen (National Research Council, 2001), 
met name op de belangrijkste concepten en probleemgebieden (Gabel, 1999).  
 
Er zijn een aantal manieren om voortgang bij leerlingen te toetsen, maar deze methoden hebben 
allen nadelen. Interviews en open vragen geven veel informatie over het begripsniveau van 
leerlingen maar ze zijn tijdsintensief en geven geen goed overzicht over het niveau van de klas. 
Multiple choice vragen geven snel inzicht en zijn efficiënt voor grote groepen maar ze geven weinig 
gedetailleerde informatie. Briggs et al. (Briggs, Alonzo, Schwab, & Wilson, 2006) suggereren dat 
geordende multiple choice vragen (OMC items) wel gedetailleerde informatie geven over het niveau 
van leerlingen en toch efficiënt zijn in te zetten bij grotere groepen. 
 
In een OMC item representeert elke antwoordoptie een bepaald begripsniveau. Dit in tegenstelling 
tot een reguliere multiple choice vraag waarbij een antwoordoptie goed of fout is. Een OMC item 
geeft daardoor voortgangsinformatie.  Van een leerling die structureel antwoorden kiest die bij een 
bepaald begripsniveau horen, kan gezegd worden dat hij dat bepaald begripsniveau bereikt heeft 
(Briggs, Alonzo, Schwab, & Wilson, 2006). 
 

Meten begripsniveau 
Recent stelt Hadenfeldt (2012) een methode voor om het begripsniveau van leerlingen rondom het 
begrip materie te meten; juist het door Gabel (1999) geïdentificeerde probleemgebied. Het 
instrument van Hadenfeldt is gebaseerd op OMC items. Het blijkt dat werken met OMC items  even 
betrouwbaar is als het werken met open vragen (Hadenfeldt, Repenning, & Neumann, 2014). Dat wil 
zeggen dat het gebruiken van OMC items evenveel informatie geeft over het begripsniveau van 
leerlingen als door het gebruik van equivalente open vragen. Hadenfeldt  breidt zijn instrument later 
uit en hij introduceert daarmee een model dat het begrip materie opdeelt in een viertal domeinen 
(Hadenfeldt, Neuman, Bernholt, Liu, & Parchmann, 2016): 
 

(I) bouw van materie,  
(II) fysische eigenschappen,  
(III) chemische eigenschappen en 
(IV) behoudswetten. 

 
Deze vierdeling is een afgeleide van eerder werk van o.a. Anderson (1990) en Liu en Lesniak (2005). 
De inhoud van domein I, behoudswetten, komt overeen met het molecuulconcept zoals voorgesteld 
door Driessen en Meinema (2003). De inhoud van de domeinen II, fysische eigenschappen, III, 
chemische eigenschappen en IV, behoudswetten, komt overeen met het micro/macro concept 
(Driessen & Meinema, 2003). Met andere woorden; het instrument van Hadenfeldt et al. (2016) 
meet dezelfde concepten als voorkomen in het examenprogramma havo en VWO en dezelfde 
concepten als Gabel (1999) heeft geïdentificeerd als probleemgebieden binnen de schoolscheikunde. 
Het instrument lijkt daarom bruikbaar voor het meten van het begripsniveau van leerlingen rond het 
begrip materie bij Nederlandse havo en VWO leerlingen. 
 
  



Om binnen de verschillende domeinen een niveau aan te duiden introduceert Hadenfeldt (2012) een 
vijftal cognitieve niveaus:  
 

(1) naïeve concepten,  
(2) hybride concepten,  
(3) eenvoudig deeltjesmodel.  
(4) gedetailleerd deeltjesmodel en  
(5) systematisch deeltjesmodel.  

 
Hadenfeldt (2012) baseert zijn model op het model met vier niveaus dat Johnson (Johnson, 1998) 
introduceert. Die model gaat uit van de cognitieve niveaus die gesignaleerd worden bij leerlingen op 
het voortgezet onderwijs. Leerlingen beginnen met naïeve concepten die gebaseerd zijn op hun 
eigen observaties van de wereld om zich heen en extrapolaties daarvan. deze concepten ontwikkelen 
zich, naar aanleiding van aangeboden theorie, tot een gedetailleerd deeltjesmodel aan et einde van 
het voortgezet onderwijs (Johnson, 1998). Hadenfeldt vult dit aan met een vijfde niveau dat berust 
op nieuwere studies zoals bijvoorbeeld van Stevens et al. (2010) en dat niveau komt overeen komt 
met een cognitief niveau op academisch niveau. 
 
Samenvattend: het instrument van Hadenfeldt (2016) richt zich op het begrijpen van het begrip 
materie, een lastig onderwerp in de scheikunde (Gabel, 1999). Het instrument richt zich op het 
meten van de vier in de literatuur beschreven domeinen binnen het begrip materie (Andersson, 
1990) (Liu & Lesniak, 2005).  Dat maakt het aannemelijk dat het instrument van Hadenfeldt 
(Hadenfeldt & Neumann, 2012) (Hadenfeldt, Neuman, Bernholt, Liu, & Parchmann, 2016) geschikt is 
om begrip op de twee concepten van de commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en VWO (Driessen 
& Meinema, 2003) te toetsen. 

  



Onderzoeksvragen 
De inzichten uit de literatuur gekoppeld aan de geïdentificeerde problemen leiden tot de volgende 
onderzoeksvragen. 
 

Hoofdvraag 
In hoeverre is het mogelijk om het instrument van Hadenfeldt et al. te gebruiken om het 
begripsniveau van Nederlandse VO leerlingen over het begrip materie te bepalen? 
 
Het is de verwachting dat een gedegen vertaling van het originele Duitse instrument een bruikbaar 
instrument voor het Nederlandse VO oplevert.    
 

Subvragen 
In hoeverre levert een Nederlandse vertaling van het instrument van Hadenfeldt et al. een valide 
instrument op? 
 
Hierbij wordt het instrument van Hadenfeldt et al. (2016) vertaald en gevalideerd. Verwacht wordt 
dat het instrument zich uit het Duits laat vertalen naar een valide Nederlandstalige instrument. 
 
In hoeverre is er verschil in het begripsniveau op het gebied van materie bij Nederlandse VO 
leerlingen? 
 
Hierbij wordt het vertaalde instrument van Hadenfeldt et al. (2016) gebruikt om het begripsniveau 
van leerlingen in de verschillende klassen van havo en VWO binnen één school te meten.  
 
De verwachting is dat de gebruikte concepten steeds complexer worden naar mate de leerlingen 
ouder zijn en in een hogere klas zitten. Daarom is gekozen om de toets bij leerlingen van 
verschillende jaarlagen af te nemen. Een 1 VWO-klas omdat deze leerlingen nog geen natuurkunde- 
of scheikundeonderwijs hebben gehad. De verwachting is dat deze leerlingen vooral naïeve 
denkbeelden hebben en op cognitief niveau 1 zullen scoren. Een 3 VWO-klas waar leerlingen al wel 
natuurkunde- en scheikundeonderwijs hebben gehad maar waar leerlingen nog niet hebben kunnen 
kiezen voor een profiel. De verwachting is dat hier veel verschil in cognitief niveau tussen de 
verschillende domeinen gevonden gaat worden. En een 5 VWO-klas die wel natuurkunde- of 
scheikundeonderwijs heeft gehad en stof aangeboden krijgen op eindexamenniveau. De verwachting 
is hier dat de leerlingen op de hogere cognitieve niveaus zullen scoren. 
 
De uiteindelijke opbrengst van het onderzoek is een valide instrument dat getest is binnen het 
Nederlandse VO. 
 
  



Methode 
 
De uitvoering van dit onderzoek geschiedde in een aantal stappen.  

1) het vertalen van het instrument van Hadenfeldt (2016) 
2) het valideren van het vertaalde instrument door middel van een Delphi ronde 
3) het aanpassen van het vertaalde instrument op basis van de resultaten van de eerste Delphi 

studie 
4) het valideren van het aangepast instrument door middel van een tweede Delphi ronde 
5) het aangepaste instrument beperkt inzetten op een Nederlandse VO school.  

De eerste vier stappen geven antwoord op de subvraag In hoeverre levert een Nederlandse vertaling 
van het instrument van Hadenfeldt et al. een valide instrument op? Stap 5 levert antwoord op de 
subvraag In hoeverre is er verschil in het begripsniveau op het gebied van materie bij Nederlandse VO 
leerlingen? De vijf stappen samen geven antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. 
 

Vertaling instrument 
Het door Hadenfeldt ontwikkelde instrument bestaat uit twee delen; een vragenlijst een cognitief 
model. 
 
De vragenlijst bestaat uit 33 OMC-items 
(voortaan items) waarbij elke item 5 
antwoordopties heeft. Elk item is gekoppeld aan 
een domein in het cognitief model. Elk item heeft 
een niveau, dat wil zeggen het maximale 
cognitieve niveau dat met het item kan worden 
aangetoond. Elk item heeft van elk cognitieve 
niveau tot en met het maximale cognitieve 
niveau ten minste een antwoordoptie. En elk 
domein bevat items van verschillende maximale 
cognitieve niveaus. Zie Figuur 1 voor een OMC-
item uit domein I (bouw van materie) met 
maximaal cognitief niveau 3.  
 

 
De verdeling van de items over de verschillende domeinen en 
cognitieve niveaus is te vinden in Tabel 1. Er zijn geen items die 
niveau vijf toetsen aangezien dit niveau niet verwacht wordt bij 
leerlingen op het voortgezet onderwijs. Voor domein drie en vier 
waren geen items op niveau vier beschikbaar. 
 
Het cognitief model geeft voor elk van de vijf niveaus een 
generieke beschrijving van dat niveau. Daarnaast wordt per 
domein per niveau een gedetailleerde beschrijving gegeven 

ondersteunt met uit literatuur afkomstige voorbeelduitspraken van studenten en leerlingen. 
 
  

Figuur 1. voorbeeldopgave (Hadenfeldt, Neuman, Bernholt, 
Liu, & Parchmann, 2016) 

 Niveau 
2 3 4 

Do
m

ei
n I 1 4 3 

II 3 2 4 
III 3 4 0 
IV 3 6 0 

Tabel 1. Aantal OMC-items per 
domein en per niveau. 

 
 



De door Hadenfeldt (2016) gebruikte en ter beschikking gestelde items en bijbehorende cognitief 
model zijn door de onderzoeker vertaald met behulp van een aantal online vertaaltools (Google 
Translate1, MijnWoordenBoek2 en vertalen.nu3). Hierbij is rekening gehouden met de scheikunde 
vocabulaire die gebruikt wordt in het Nederlands bèta onderwijs op het voortgezet onderwijs 
volgens het examenprogramma (College voor Examens, 2016). 
 

Opzet Delphi onderzoek 
De toetsing van de validiteit van de vertaalde vragenlijst heeft plaatsgevonden volgens de Delphi-
methode (Dalkey, 1969) in een aantal ronden. Deze methode is opgezet volgens de richtlijnen van 
Okoli en Pawlowski (2004). Er is vanwege tijdsredenen uitgegaan van twee ronden.  
 
Het Delphi-panel is samengesteld uit experts uit verschillende disciplines. Voor de identificatie van de 
experts die het panel moeten vormen is gebruik gemaakt van onderstaande knowledge resource 
nomination worksheet (KRNW) (Okoli & Pawlowski, 2004) (Tabel 2). In een KRNW wordt een 
overzicht gemaakt van voor het onderzoek benodigde expertise, opgesplitst naar disciplines en 
sectoren waar de benodigde expertise te vinden is. 
 

Discipline  Sectoren 
1. Lerarenopleiders 
2. Vakdidactici 
3. Chemici 
4. Docenten scheikunde VO 
5. Docenten bachelor 

scheikunde 
6. Docenten master 

scheikunde 

1. Scholen voor voortgezet onderwijs 
2. Universiteiten 

a. Afdeling/faculteit scheikunde/chemische technologie 
b. Universitaire lerarenopleidingen 

3. Hogescholen 
a. Afdeling/faculteit scheikunde/chemische technologie 
b. Reguliere lerarenopleidingen 

4. Private sector 
a. Instellingen en bedrijven in de chemische sector 

Tabel 2. KRNW 

Veel van de gevraagde disciplines hebben betrekking op het onderwijs. Het is daarom van belang om 
voor de discipline chemici ook experts te betrekken van buiten het onderwijs. Gestreefd is naar een 
evenredige verdeling over voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk 
onderwijs en private sector.  
 
Okoli et al. (2004) adviseren een panelgrootte van 10 tot 18 personen voor een internationale survey 
geworven uit een pool van meer dan 100 personen. Een aantal van de in dit onderzoek gevraagde 
disciplines is betrekkelijk zeldzaam. Vandaar dat de pool van genomineerden waaruit de experts 
worden gekozen, vooral voor de zeldzame disciplines, klein is. Veel kleiner dan Okili et al. (2004) 
voorschrijven. Daarnaast zijn er experts die meerdere disciplines afdekken. Daarom is gestreefd naar 
een panel van 12 personen met hierin 2-3 leden uit elk van de 4 genoemde sectoren. Dit levert, 
samen met de verwachtte overlap in disciplines, de verdeling weergegeven in Tabel 3 op: 
 
  

                                                            
1 https://translate.google.com/?hl=nl 
2 http://www.mijnwoordenboek.nl/ 
3 http://www.vertalen.nu/ 



Discipline   Sectoren  
1. Lerarenopleiders en 

vakdidactici 
2. Chemici 
3. Docenten scheikunde VO 
4. Docenten bachelor en 

master scheikunde 

>= 3 
 
> =3 
>= 3 
> =3 

1. Scholen voor voortgezet onderwijs 
2. Universiteiten 
3. Hogescholen 
4. Private sector 

2-3 
2-3 
2-3 
>=3 

Tabel 3. Gewenste verdeling over disciplines en sectoren. 

Tijdens de afname is vooral een eventuele afwijking in het aantal expert uit de discipline chemici en 
experts uit de sector private sector van belang. Zij bezitten een unieke set kennis en expertise terwijl 
de verwachting is dat experts uit het onderwijsveld veel overlappende kennis en expertise zullen 
hebben, hoewel hun specialisatie uiteraard wel verschilt. 
 

Delphi ronde 1 
Tijdens de eerste Delphi ronde is de validiteit 
van de eerste vertaling van het instrument 
bepaald. In de eerste ronden hebben 10 van 
de uitgenodigde 12 experts gereageerd. De 
experts zitten goed over de verschillende 
disciplines en sectoren zoals te zien in Tabel 
4. Het aantal deelnemers van universiteiten 
is lager dan verwacht, hetgeen ook tot 
uitdrukking komt in het lage aantal 
lerarenopleiders/vakdidactici en docenten 
ba. en ma. scheikunde. Deze disciplines en sectoren zijn echter niet kritisch. Het aantal experts uit de 
discipline chemici en de private sector zit wel boven het vereiste minimum. 
 

Aanpassen instrument 
Tijdens de eerste ronde zijn alle items voorgelegd aan de experts. De vertaling van de vragenlijst is te 
vinden in Bijlage 1. Vragenlijst Delphi-panel ronde 1. De bijbehorende beschrijving van de cognitieve 
niveaus is te vinden in Bijlage 3. Beschrijving domeinen. Het Delphi panel is gevraagd om per 
antwoordoptie per item aan te geven bij welk conceptueel niveau deze antwoordoptie hoort. Hierbij 
is gerefereerd aan het conceptueel model.  
 
De vertaling van een antwoordoptie goedgekeurd op het moment dat de vertaling aan tenminste een 
van de volgende twee voorwaarden voldoet: 

1. tenminste 70% van de experts geven hetzelfde conceptuele niveau aan, en dit conceptuele 
niveau is gelijk aan het conceptuele niveau dat hoorde bij de onvertaalde antwoordoptie, 

2. de meerderheid van de experts geven het conceptuele niveau aan dat hoort bij de 
onvertaalde antwoordoptie en de overige experts zitten niet meer dan een conceptueel 
niveau hoger of lager. 

Alle overige antwoordopties zijn voorlopig afgekeurd. 
 
Ter voorbereiding op de tweede ronde is de vertaling van items en antwoordopties aangepast op het 
moment dat een of meer antwoordopties van een item tijdens ronde een zijn afgekeurd. Voor het 
aanpassen van de items en antwoordopties zijn de volgende criteria in acht genomen: 

 # min 

Di
sc

ip
lin

e Lerarenopleiders/vakdidactici 2 3 
Chemici 4 3 
Docenten scheikunde VO 4 3 
Docenten ba. en ma. Scheikunde 2 3 

Se
ct

or
 Scholen VO 4 2 

Universiteiten 1 2 
Hogescholen 3 2 
Private sector 4 3 

Tabel 4. Verdeling expert Delphi-panel ronde 1. 

 



1. het aanpassen van de vraagstelling van de items wordt, buiten het aanpassen van 
spelfouten, zoveel mogelijk vermeden, 

2. items waarbij alle antwoordopties zijn goedgekeurd worden, buiten het aanpassen van 
spelfouten, niet aangepast, 

3. items waarbij alle antwoordopties zijn afgekeurd worden niet aangepast en niet meer verder 
meegenomen in het onderzoek, 

4. van items waarbij twee of minder antwoordopties zijn afgekeurd worden de afgekeurde 
antwoordopties aangepast, 

5. van items waarbij drie of meer antwoordopties zijn afgekeurd worden de afgekeurde 
antwoordopties alleen aangepast als er te weinig items van dat domein en maximaal 
cognitief niveau over blijven. Anders wordt het item niet meer verder meegenomen in het 
onderzoek. 

De beschrijving van de cognitieve niveaus is niet aangepast. 
 

Delphi ronde 2 
Tijdens de tweede ronde is de validiteit van 
de aangepast items en antwoordopties 
bepaald. Tijdens deze ronde hebben 7 van de 
uitgenodigde 12 experts gereageerd. De 
experts zitten redelijk over de verschillende 
disciplines en sectoren zoals te zien in Tabel 
5. Verdeling expert Delphi-panel ronde 2. 
Omdat veel experts werkzaam zijn in 
meerdere disciplines of sectoren zijn de 
disciplines en sectoren nog redelijk afgedekt. 
Wederom is de discipline lerarenopleiders/vakdidactici ondervertegenwoordigd. Helaas is het aantal 
experts uit de Private Sector ondervertegenwoordigd. 
 
Tijdens de tweede ronde is slechts dat deel van de items voorgelegd waarbij de vraagstelling of een 
of meer antwoordopties zijn aangepast.  Voor de items waarbij een of meer antwoordopties zijn 
aangepast zijn alleen de aangepaste antwoordopties ter beoordeling voorgelegd. De vraagstelling en 
de goedgekeurde antwoordopties zijn ter referentie opgenomen. De vragenlijst is te vinden in Bijlage 
2. Vragenlijst Delphi-panel ronde 2. 
 

Afname bij leerlingen 
Na de tweede Delphi ronde bleef een set van 20 items over. 
Hadenfeldt (2016) geeft aan dat de gemiddelde leerling 60 
minuten nodig heeft voor zijn testset van 24 items exclusief 
introductie. De verwachting is dat leerlingen binnen een les van 
50 minuten na de introductie nog 18 items kunnen 
beantwoorden. Twee items zijn daardoor voor de afname komen 
te vervallen. Hierbij is gekeken naar de verdeling van de items 
over de domeinen en niveaus en naar eventuele doublure in 
vraagstelling of antwoordopties. 
 
De 18 overgebleven items zijn verdeeld over de vier domeinen en vier niveaus zoals aangegeven in 
Tabel 6. Deze 18 items zijn samengevoegd tot een diagnostische toets. De items worden in 

 Niveau 
2 3 4 

Do
m

ei
n I 0 3 2 

II 1 1 2 
III 1 3 0 
IV 1 4 0 

Tabel 6. Aantal OMC-items per 
domein en per niveau diagnostische 
toets. 

 

 # min 
Di

sc
ip

lin
e Lerarenopleiders/vakdidactici 1 3 

Chemici 2 3 
Docenten scheikunde VO 4 3 
Docenten ba. en ma. Scheikunde 1 3 

Se
ct

or
 Scholen VO 4 2 

Universiteiten 1 2 
Hogescholen 1 2 
Private sector 2 3 

Tabel 5. Verdeling expert Delphi-panel ronde 2. 

 



willekeurige volgorde aangeboden. De items zijn gehercodeerd om een voor leerlingen verwarrende 
willekeurig nummering te voorkomen. 
 
Deze diagnostische toets (voortaan toets) is elektronisch afgenomen bij de leerlingen van drie VWO 
klassen van het Heerbeeck college te Best middels een Google form4. De 1 VWO klas (1v) had 22 
leerlingen, de 3 VWO (3v) klas had leerlingen en de 5 VWO klas (5v) had 20 leerlingen. 
 
De score van een leerling op een item is gelijk aan  het cognitief niveau dat hoor bij de gekozen 
antwoordoptie. De totale score van een leerling op de toets is de som van de scores op de 
verschillende items. Een leerling met een hoog cognitief niveau zal antwoordopties kiezen die horen 
bij dit hoge cognitieve niveau en daardoor een hoge totaalscore hebben. Een hoge score komt dus 
overeen met een hoog cognitief niveau. 
 
Hadenfeldt et al. (2016) maakten gebruik van een Rasch analyse om het cognitief niveau van 
leerlingen te koppelen aan prestaties in de toets. Dit soort analyses zijn complex en passen niet bij 
het streven om een breed toepasbaar instrument te ontwikkelen. Daarom is om het cognitieve 
niveau van een klas of leerling in te schatten gebruik gemaakt van grenswaarde. Zit de totale score 
een leerling, of de gemiddelde totale score van een groep leerlingen, op of boven een bepaalde 
grenswaarde dan kan gezegd worden dat de leerling het begrip materie, of een van de 4 
onderliggende domeinen, op een bepaald niveau beheerst. Deze grenswaarden zijn weergegeven in 
Tabel 7. 
 

 Totaal Domein I Domein II Domein III Domein IV 
Niveau 1 18 5 4 4 5 
Niveau 2 28 7 6 6 7 
Niveau 3 43 12 9 9 12 
Niveau 4 51 16 12 11 14 

Tabel 7. Grenswaarden per niveau en per domein of totaal. 

Omdat het oorspronkelijke instrument (Hadenfeldt, Neuman, Bernholt, Liu, & Parchmann, 2016) 
geen richtlijnen geeft voor de grenswaarden zijn deze arbitrair vastgesteld. Het is te verwachten dat 
leerlingen die een bepaald cognitief niveau hebben, bijvoorbeeld niveau 3, voor alle items tenminste 
het onderliggende niveau, in dit voorbeeld niveau 2, scoren op alle items. Het is onrealistisch om te 
verwachten dat leerlingen ook voor alle items, waar dat mogelijk is, hun werkelijke niveau scoren. 
Daarom zijn de grenswaarden gesteld op halverwege tussen de maximale score van het 
onderliggende niveau en de maximale score voor het bepaalde niveau. Dat komt voor het voorbeeld 
neer op 43 punten voor niveau 3. Zie Bijlage 4. Grenswaarden voor een detaillering van de 
grenswaarden. Aangezien voor domein III en domein IV geen vragen van niveau 4 beschikbaar zijn is 
bij deze domeinen er voor gekozen om de maximaal haalbare score te gebruiken als indicatie van 
niveau 4, ook weer met de aanname dat leerlingen ten minste het niveau onder hun werkelijke 
niveau scoren op vragen waar dat mogelijk is. 
 
Na afname is de interne betrouwbaarheid van de toets beoordeeld met behulp van de Cronbach’s 
alpha.  
 

                                                            
4 https://tinyurl.com/avg-mat 
 



Rit en rir waarden van de verschillende items is gebruikt om de betrouwbaarheid van de items te 
toetsen. Rit en rir waarden geven aan in hoeverre scores voor een bepaald item correleren met de 
scores van de toets. Bij items met een lage rit en rir waarde is er te beperkt sprake van correlatie 
tussen de resultaten van de toets en het item en zou een item moeten worden aangepast of, voor 
een hogere betrouwbaarheid van de toets, moeten komen te vervallen. Hierbij wordt een rit of rir 
score van boven 0,30 als voldoende beschouwd (Ebel, 1972), (Ebel, 1982). 
 
Een frequentieanalyse is gebruikt om de aantrekkelijkheid van de verschillende antwoordopties te 
beoordelen. 
 
 
 
  



Resultaten 
De resultaten van dit onderzoek zijn te verdelen over de verschillende stappen in het onderzoek, 
welke corresponderen met de verschilleden deelvragen. 
 
De eerste set resultaten heeft betrekking op de validatie van de vragenlijst door middel van het 
Delphi onderzoek. Deze resultaten worden per Delphi ronde gepresenteerd. 
 
De tweede set resultaten heeft betrekking op de afnamen van de vragenlijst bij leerlingen. Bij deze 
resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen resultanten die inzicht geven in het cognitief niveau 
van leerlingen en in resultaten die verder inzicht geven in de validiteit van de vragenlijst. 
 
De resultaten zijn zo kaal mogelijk gepresenteerd, aangevuld met opvallende observaties. 
Interpretatie van resultaten is zo veel mogelijk achterwege gelaten. Dit komt later in dit stuk aan de 
orde. 
 

Delphi-panel ronde 1 
De experts hebben de items over het algemeen op 
een bruikbare wijze beoordeeld hetgeen resulteert 
in een responspercentage van 98% over alle 
antwoordopties heen. Van de 165 antwoordopties 
voldeden 112 antwoordopties aan de eisen, zie 
Tabel 8. 53 antwoordopties werden voorlopig 
afgekeurd. Na review van de items en de verdeling 
over de domeinen bleek dat bij 6 items alle 
antwoordopties goedgekeurd waren. 17 items 
werden opnieuw aan het panel aangeboden met in totaal 28 deels gewijzigde antwoordopties. 13 
items werden definitief afgekeurd. In Bijlage 5. Resultaten Delphi ronde 1 zijn de responsen per 
panellid en de gegevens per antwoordoptie te vinden. 
 

Delphi-panel ronde 2 
De experts hebben de items over het algemeen op een bruikbare manier beoordeeld hetgeen 
resulteert in een responspercentage van 99% over alle items heen. Van de 28 antwoordopties 
voldeden 10 antwoordopties aan de eisen, zie Tabel 8. 18 antwoordopties voldeden niet aan de 
criteria. Dit leverde 3 alsnog goedgekeurde items (naast 1 al goedgekeurd item) op voor een totaal 
van 9 goedgekeurde items. Na ronde 2 zijn nog twee items komen te vervallen. In Bijlage 6. 
Resultaten Delphi ronde 2 zijn de responsen per panellid en de gegevens per antwoordoptie te 
vinden.  
 
NB: Na het uitzetten van Delphi ronde 2 en het uitzetten van het instrument bij leerlingen bleek dat 
de resultaten van een respondent die zowel schriftelijk als digitaal had gereageerd tweemaal was 
verwerkt. Na de ontdekking van deze vergissing zijn de resultaten van ronde 1 opnieuw verwerkt. 
Hierna bleek dat een aantal antwoordopties en items onterecht waren goedgekeurd of afgekeurd. De 
laatste, correcte, gegevens zijn hier verwerkt. 
 
Na Delphi ronde 2 zijn 18 items geselecteerd voor gebruik in de toets voor leerlingen. Dit zijn de 
items die na de tweede ronde het meest valide zijn gebleken, die goed verdeeld zitten over de 
verschillende niveaus en domeinen en zo min mogelijk vergelijkbare vraag of antwoordopties 

 Items Opties 
Start R1 33 165 
Goed na R1 6 112 
Vervallen na R1 13  
Aangepast in R2 17 28 
Goed na R2 9 122 
Vervallen na R2 15  

Tabel 8. Resultaten Delphi ronden 1 (R1) en ronde 2 
(R2) 

 



bevatten.  De geselecteerde opties zijn: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33. 
Hiervan zijn bij 6 items alle antwoordopties goedgekeurd; 2, 3, 13, 21, 28, 29. 
 
In Bijlage 7. Data per item zijn de resultaten van de beide Delphi rondes per item en per 
antwoordoptie terug te vinden. 
 
Hierbij valt op dat experts gemiddeld een hoog cognitief niveau verbinden aan antwoordopties die 
een hoog cognitief niveau zouden moeten meten, ook al kan er niet altijd consensus over het exacte 
niveau bereikt worden. 
 

Afname bij leerlingen 
De toets met 18 items is afgenomen bij 3 VWO klassen. Alle leerlingen hebben alle items op een 
bruikbare manier ingevuld. De scores en gegevens van de leerlingen zijn te vinden in Bijlage 8. 
Resultaten per leerling. 
 

Cognitief niveau 
In Tabel 9 zijn de gemiddelde totaalscores en de gemiddelde scores op de domeinen I tot en met IV 
te vinden. In Tabel 10 zijn de scores omgezet in een gemiddeld niveau berekend volgens de criteria 
uit Tabel 7. Deze gegevens zijn grafisch terug te vinden in Figuur 2 en Figuur 3.  
 

  Domein 
Klas Totaal I II III IV 

1v 38,6 12,5 8,0 8,7 9,5 
3v 44,4 14,2 8,2 10,4 11,6 
5v 47,9 15,3 9,1 11,5 12,0 

Tabel 9. Absolute score per klas per domein 

 
 
 
 
 
 

  Domein 
Klas Totaal I II III IV 

1v 2,1 2,8 2,3 2,4 2,0 
3v 2,6 2,9 2,4 2,8 2,6 
5v 3,1 3,0 2,7 3,0 2,6 

Tabel 10. Cognitief niveau per klas per domein 

 
 
 
 
 
Zoals te zien in is liggen resultaten van de verschillende groepen dicht bij elkaar. Student T testen 
wijzen uit dat de verschillen tussen de verschillende klassen significant zijn. In alle gevallen is de P-
waarde kleiner dan de gekozen α=0,05. Zie Bijlage 9. Student T tests. 
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Een vergelijking van het aantal leerlingen dat een bepaald niveau behaald laat een zelfde beeld zien, 
zoals weergegeven in tabel 11. 
 
  Totaal  Domein I Domein II Domein III Domein IV 
Klas lln 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1v 22 0 20 2 0 0 5 16 1 1 11 8 2 0 15 7 0 0 21 1 0 
2v 25 0 9 16 0 0 2 15 8 0 5 15 5 0 16 9 0 0 11 11 3 
3v 20 0 3 13 4 0 1 6 13 0 1 5 14 0 6 10 4 0 8 6 6 

Tabel 11. Aantal leerlingen per niveau per domein per klas 

Wat opvalt is het aantal leerlingen dat een hoger niveau behaalt toeneemt naar mate de leerling in 
een hogere klas zit. Dit is goed te zien in de Figuren 4a-e. 
 

    

    

    
Figuur 4a-e. percentage leerlingen per domein per cognitief niveau 

Als de drie klassen vergeleken worden is te zien dat bij 3v en 5 het zwaartepunt bij niveau 3 ligt 
terwijl  dat voor 1v bij niveau 2 ligt. Het verschil tussen 3v en 5v uit zich in een daling van het aantal 
leerlingen dat niveau 2 scoort en een stijging van het aantal leerlingen dat niveau 4 scoort. 
De scores van domein I en domein II laten heel duidelijk de verschuiving van het niveau van de 
leerlingen van niveau 2 in 1v naar niveau 4 in 5v zien. Bij domein III is dat minder zichtbaar maar is 
nog steeds een verschuiving van niveau 2 naar niveau 3 zichtbaar. Bij domein IV is dat minder 
zichtbaar hoewel ook daar in vergelijking meer leerlingen uit 5v niveau 4 scoren dan leerlingen uit 1v 
en 3v. 
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Tussen leerlingen in een klas is variatie in begripsniveau zichtbaar.  
Bij 1v scoren de meeste leerlingen niveau 2. Bij de domeinen II en III is een min of meer evenredige 
verdeling over de niveaus zichtbaar terwijl bij domein I en IV de leerlingen hoofdzakelijk hetzelfde 
niveau, niveau 3 en niveau 2 respectievelijk, scoren.  
3v leerlingen scoren over het algemeen niveau 3, hoewel een aanzienlijk aantal nog niveau 2 scoort. 
Bij domein I en domein II ligt het zwaartepunt bij niveau 3 waarbij niveau 2 en niveau 4 ongeveer 
even vaak gescoord worden. Bij domein III ligt het zwaartepunt bij niveau 2 waarbij ook niveau 3 
redelijk vaak gescoord wordt. Bij domein IV worden niveau 2 en niveau 3 ongeveer even vaak 
gescoord. 
Bij 5v leerlingen scoren hoofdzakelijk niveau 3 met een kleine variatie richting niveau 2 en 4. Bij 
domein I en II is te zien dat het aantal leerlingen dat een bepaald niveau scoort toeneemt naar mate 
het niveau toeneemt. Bij domein III neemt dat voor niveau 4 af terwijl bij domein IV alle niveau 
ongeveer even vaak gescoord worden. 
 
Een vergelijk tussen leerlingen met verschillende profielen levert geen significante verschillen op. 
 

Evaluatie items 
Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te toetsen is de Cronbach’s alpha berekend voor de 
respons de leerlingen. Verder is per item de rit en rir waarde bepaald. Ook is per vraag bekeken wat 
de populairste antwoordopties zijn. De gemeten Cronbach’s alpha is 0,75, wat een acceptabele 
waarde is (Mohsen & Dennick, 
2011).  
 
In Tabel 12 staan de samenvatting 
van de analyse van de items. Alle 
gegevens zijn te vinden in Bijlage 7. 
Data per item.Van de 7 items 
waarbij alle antwoordopties zijn 
goedgekeurd zijn bij 4 items de rit 
en rir waarden voldoende of goed, 
bij de overige 3 items is of de rit of 
de rir waarde matig of slecht. 
 
Van de 11 items waarbij de rit en 
rir waarden voldoende of goed zijn, 
zijn 4 items waarbij alle 
antwoordopties goedgekeurd zijn, 
4 items waarbij 1 antwoordopties 
is afgekeurd en 1 item waarbij 2 
antwoordopties zijn afgekeurd. 
 
Bij 15 items wordt de favoriete 
optie meer dan 40% gekozen, 2 
keer de gokkans, gekozen. Bij 5 
items meer dan 60%, 3 keer de 
gokkans, en bij 1 item meer dan 
80%, 4 keer de gokkans. 
 

 Antw. opties   Favoriete 
Item + - Rit Rir optie 

2 5 0 voldoende matig 1 (63%) 
3 5 0 goed goed 3 (78%) 
5 5 0 matig slecht 4 (78%) 
6 3 2 goed goed 4 (48%) 
7 4 1 goed voldoende 4 (33%) 

10 4 1 matig slecht 3 (43%) 
13 5 0 goed goed 4 (60%) 
14 3 2 goed voldoende 2 (39%) 
16 3 2 goed voldoende 2 (76%) 
20 3 2 slecht slecht 3 (42%) 
21 5 0 voldoende matig 3 (48%) 
22 3 2 voldoende matig 5 (42%) 
24 3 2 voldoende slecht 3 (40%) 
27 4 1 goed goed 2 (42%) 
28 5 0 goed voldoende 3 (46%) 
29 5 0 goed voldoende 4 (88%) 
30 4 1 goed goed 3 (48%) 
33 4 1 goed voldoende 4 (30%) 

Tabel 12. Samenvatting analyse items. Goedgekeurde (+) 
en afgekeurde (-) antwoord (Antw.) opties, Rit en Rir 
waarden en meest gekozen (Favoriete) antwoordoptie. 



Van de 5 items waarbij de favoriete optie meer dan 60% gekozen wordt, zijn van 4 items alle 
antwoordopties goedgekeurd. Van 1 item zijn 3 antwoordopties goedgekeurd.  
 
Van de 5 items waarbij de favoriete optie meer dan 60% gekozen wordt, is bij 3 items een rit en rir 
waarde tenminste voldoende.  
 
 
 
  



 

Conclusie en discussie 
Dit onderzoek startte met het idee om een instrument te ontwikkelen waarmee het begripsniveau 
van leerlingen op het gebied van materie te meten was. In hoeverre is dat gelukt? 
 

In hoeverre levert een Nederlandse vertaling van het instrument van Hadenfeldt et al. 
een valide instrument op? 
Geconcludeerd moet worden dat het niet gelukt is om een valide instrument te ontwikkelen op basis 
van het instrument van Hadenfeldt et al. (2016).  
 
Gestart werd met 33 items. Dit onderzoek leverde uiteindelijk 9 gevalideerde items op waarvan er 
door doublure in vraagstelling en de verdeling over de verschillende domeinen 6 gebruikt zijn bij 
afname bij leerlingen. Bij 12 van de 18 gebruikte items bestaat nog twijfel over de validiteit van een 
deel van de antwoordopties. Voor de totale set geldt dat bij 24 van de 33 items tenminste 1 
antwoordoptie niet valide is. 
 
Niet alle antwoordopties waren even aantrekkelijk voor leerlingen. Bij 5 items koos meer dan 60% 
van de leerlingen voor dezelfde antwoordopties. Dat kan er op duiden dat er iets mis is in de 
formulering van de antwoordopties bij deze items.  
 
Analyse van de antwoorden van leerlingen leert dat bij 7 items de rit en rir waarden matig tot slecht 
zijn. Dat wil zeggen dat bij 7 items het door het item aangegeven cognitief niveau onvoldoende 
correleert met het cognitief niveau. Tussen deze 7 items zitten ook items waarbij alle antwoordopties 
bij het Delphi onderzoek valide zijn bevonden. 
 

In hoeverre is er verschil in het begripsniveau op het gebied van materie bij 
Nederlandse VO leerlingen? 
Vanuit de resultaten is te concluderen dat het begripsniveau op het gebied van materie toeneemt 
naar mate de leerling verder is in zijn vwo carrière. Ook ingezoomd op de verschillende domeinen 
neemt het niveau van leerlingen toe. 
 
Volgens dit onderzoek stijgt het begripsniveau van een gemiddelde VWO leerling van 2,1 aan het 
einde van de eerste klas tot 3,1 aan het einde van de vijfde klas. Ingezoomd op de verschillende 
domeinen blijkt het verschil kleiner, maar wel aanwezig. Dit alles is in overeenstemming met hetgeen 
Hadenfeldt et al. vinden (2016). 
 

In hoeverre is het mogelijk om het instrument van Hadenfeldt et al. te gebruiken om 
het begripsniveau van Nederlandse VO leerlingen over het begrip materie te bepalen? 
Het bleek mogelijk het begripsniveau van Nederlandse VO leerlingen te meten met een vertaalde 
versie van het instrument van Hadenfeldt et al. Hoewel niet alle vragen valide waren en ook de 
psychometrische analyse niet voor items goede resultaten gaf is er een significant verschil meetbaar 
tussen VWO leerlingen in klas 1, klas 3 en klas 5. 
 



Dit is, ondanks de problemen met de vragenlijst, niet onverwacht. De experts waren het lang niet 
altijd met elkaar eens over het exacte cognitieve niveau van een antwoordoptie maar ze gaven wel 
consequent een hoger cognitief niveau aan de antwoordopties die een hoog cognitief niveau zouden 
aanduiden. Deze antwoordopties met een hoog cognitief niveau zijn daarom, volgens Briggs et al. 
(2006), alleen aantrekkelijk voor leerlingen die dit hoge cognitieve niveau hebben. En het is logisch 
dat je meer van dit soort leerlingen tegenkomt in de hogere leerjaren. 
 

Beschouwing resultaten leerlingen 
Het is lastig om consequenties te verbinden aan de resultaten van de leerlingen, aangezien de 
betrouwbaarheid van de toets, zoals eerder aangegeven, te wensen over laat. Wordt daar even aan 
voorbij gegaan dan kan het volgende worden waargenomen in de resultaten. 
 
Op een 1v leerling na, die op domein II niveau 1 scoort, scoren alle leerlingen op alle domeinen 
tenminste niveau II. Dat zou inhouden dat geen enkele leerling er structureel naïeve concepten op 
nahoud, elke leerling zou op zijn minst een rudimentair deeltjesniveau toe passen.  
 
Opvallend is ook dat de mooie stijgende trends die bij de domeinen II en II voor 5v leerlingen te zien 
zijn niet terugkomen bij domein III en IV noch bij het totaal. Dit is te zien zijn in Figuur 4b-e. Dit zou 
inhouden dat 5v leerlingen wel deels beschikken over een gedetailleerd deeltjesmodel maar die niet 
of onvoldoende kunnen inzetten als het gaat om chemische eigenschappen of behoudswetten. 
 
Een alternatieve verklaring voor deze waarnemingen kan zijn dat de grenswaarden tussen niveau 1 
en 2, en voor de domeinen III en IV ook tussen niveau 3 en 4 niet goed gekozen zijn. Een andere 
keuze van grenswaarden zou de resultaten beter kunnen spreiden over de verschillende niveaus en 
een groter onderscheid maken tussen leerlingen in de verschillende klassen. De vraag is dan of de 
resultaten dan weer niet teveel gemanipuleerd worden om zich te conformeren aan verwachtingen. 
Ook zijn er voor domein III en IV geen niveau 4 items gebruikt, wat het lastig maakt om een goede 
grenswaarde tussen niveau 3 en 4 voor deze domeinen te kiezen.  
 
De resultaten van de verschillende klassen komen tot op zekere hoogte overeen met het onderwijs 
dat hen is aangeboden (SLO, 2014).  
 
Het feit dat 1v leerlingen laag scoren op domein III en IV kan verklaard worden door het feit dat zij 
nog geen scheikunde of natuurkunde hebben gehad en daardoor nog niet in contact gekomen zijn 
met behoudswetten of chemische eigenschappen van materie. Het aanbieden van de vakken techna 
(technologie en natuurkunde) en biologie verklaart waarom op domein II wat hoger wordt gescoord. 
De hoge score op domein I, bouw van de materie, is niet verwacht en niet goed verklaarbaar 
aangezien de leerlingen in principe nog niet in aanraking zijn gekomen met deeltjesmodellen. 
 
Leerlingen uit 3v hadden op het moment van afname 2 jaar natuurkunde- en 1 jaar 
scheikundeonderwijs gehad. Dit kan een verklaring zijn voor het toegenomen niveau in domein II, 
wat gekoppeld is aan natuurkunde. Blijkbaar is een jaar scheikundeonderwijs onvoldoende om het 
niveau van domein II te laten stijgen. Leerlingen hebben al wel kennis gemaakt met behoudswetten, 
binnen de natuurkunde, en scoren daardoor mogelijk op domein IV hoger. Wederom is de score op 
domein I onverwacht en onverklaarbaar hoog. 
 
De bevraagde 5v leerlingen zitten aan het einde van hun schoolcarrière en hebben allen voor een 
natuurprofiel gekozen en hebben allen in de bovenbouw 2 jaar scheikundeonderwijs gehad. Veel 



leerlingen hebben een dubbelprofiel (Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid) en hebben 
naast scheikunde ook 2 jaar natuurkunde en biologie gevolgd. Het is daarom logisch dat zij op de 
domeinen I en II hoog scoren. Dit komt overeen met de verwachting dat het begripsniveau zou 
stijgen naar mate leerlingen in hogere klassen zitten. Bij domein III zakt de trend wat in, maar dat is 
verklaarbaar, zoals al eerder aangegeven, door het niet beschikbaar zijn van niveau 4 items voor dit 
domein. Hetzelfde geldt voor domein IV, hoewel daar het optimum niet bij niveau 3 ligt, wat 
verwacht is, maar bij niveau 2. 
 
De hierboven genoemde trends komen redelijk overeen met wat in de literatuur naar voren komt 
(Andersson, 1990) (Liu & Lesniak, 2005) (Hadenfeldt, Neuman, Bernholt, Liu, & Parchmann, 2016). 
 

Verbeterpunten 
De eerste ronde van het Delphi onderzoek had met 10 van 12 uitgenodigde experts net voldoende 
respondenten. Na de eerste ronde kwam de feedback dat het invullen van de lijst veel tijd kostte, 
overigens niet meer dan was ingeschat en gecommuniceerd, maar ook lastig en intensief was. 
Deelnemers moesten zich goed concentreren en inspannen en maakten daar opmerkingen over. Dit 
maakte dat er voor gekozen werd om niet alle in ronde 1 afgekeurde antwoordopties nogmaals aan 
te bieden, in de hoop dat de respons ook in ronde 2 hoog bleef.  
 
Dit bleek niet het geval en de tweede ronde had slechts zeven respondenten. Hierbij waren een 
aantal disciplines onder vertegenwoordigd. De vraag is of de in de tweede ronde gevalideerde items 
wel valide zijn. Het was beter geweest om meer deelnemers voor het panel uit te nodigen, zodanig 
dat voor elke benodigde disciplines tenminste twee maal het minimum aantal deelnemers wordt 
uitgenodigd. 
 
Daarnaast leverde de keuze om niet alle afgekeurde items en antwoordopties een tweede keer aan 
te bieden een zeer beperkte set van 20 deels goedgekeurde items op. Ook hier had een groter panel 
uitkomst kunnen bieden aangezien dan het risico op een te kleine respons lager was en toch de 
gehele set aan afgekeurde items en antwoordopties aangeboden had kunnen worden. 
 
Ook is er voor gekozen om antwoordopties waarbij een alternatieve vertaling niet voor de hand lag 
ongewijzigd een tweede keer aan te bieden. Doordat in de tweede ronde van goedgekeurde 
antwoordopties ook het begripsniveau werd opgenomen in de lijst die uitging naar het panel hadden 
experts een referentiekader waarbinnen de overgebleven antwoordopties konden worden geplaatst 
qua niveau. Deze keuze is gemaakt wederom om experts te helpen een keuze te maken en de te 
verrichten inspanning te minimaliseren. Deze keuze was echter wel sturend en zal mogelijk experts 
een minder vrije keuze qua inschaling van niveau van een antwoordoptie hebben gegeven. 
 
Doordat er bij de verwerking van de eerste Delphi ronde een fout geslopen was in de verwerking van 
de respons van experts, data van een expert was twee keer verwerkt, zijn er voor de tweede ronde 
suboptimale keuzes gemaakt wat betreft het aanbieden van afgekeurde items en antwoordopties. 
Achteraf bleek dat in werkelijkheid goedgekeurde opties opnieuw zijn aangeboden en afgekeurde 
opties niet zijn aangeboden. Ook zijn goedgekeurde items uiteindelijk niet verwerkt in de vragenlijst 
en ten onrechte goedgekeurde antwoordopties opgenomen. Dit was ook niet altijd mogelijk om de 
balans tussen de niveaus en de domeinen goed te houden en de vragenlijst niet te lang te maken. 
Toch heeft deze fout geleid tot een mindere kwaliteit vragenlijst. 
 



De afname bij leerlingen is in principe geslaagd. Het is daarbij wel lastig om op basis van de zeer 
kleine populatie te generaliseren naar de totale leerlingpopulatie. En hoewel dat niet het doel was, 
was het eenvoudig geweest om de testpopulatie te verbreden. Het afnemen van de vragenlijst kost 
tot 1 lesuur in 1v, minder in hogere klassen. Leerlingen kunnen de vragenlijst eenvoudig zelfstandig 
middels een telefoon of ander device invullen en inleveren. Door meer gebruik te maken van 
contacten binnen en buiten school had de vragenlijst mogelijk breder kunnen worden uitgezet wat 
de inzichten in het begripsniveau van leerlingen breder toepasbaar zou maken. 
 

Implicaties 
Hoewel er op de vragenlijst nog wel wat is aan te merken, is er uiteindelijk een instrument 
ontwikkeld dat met een zekere mate van betrouwbaarheid inzicht geeft in het begripsniveau van 
leerlingen over het begrip materie. Door een leerling de vragenlijst te laten maken kan inzicht 
gekregen worden in het begripsniveau van een leerling en op basis daarvan kan op het leren van de 
leerling worden ingegrepen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de scores van 1v, 3v en 5v 
leerlingen uit de test als referentiekader. Ook kan de vragenlijst klassikaal worden aangeboden 
waarbij het niveau van leerlingen kan worden gerelateerd aan het niveau tot de klasgenoten. 
 
Het onderzoek heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd rondom het begrip van het materie. Dat was 
ook niet het doel van het onderzoek. De gevonden data is wel, zoals eerder aangegeven, in 
overeenstemming met heersende theorieën en onderzoek. 
 
Kortom; met deze vragenlijst heeft de docent er een diagnose-instrument bij om het begripsniveau 
van leerlingen of klassen te bepalen. 
 

Vervolgonderzoek 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verdere validatie van de vragenlijst.  
 
Er zou nogmaals gekeken kunnen worden naar de antwoordopties die onaangepast in de tweede 
ronde aan de experts zijn voorgelegd. Daar waar mogelijk moeten wijzigingen in de afgekeurde 
antwoordopties worden aangebracht, eventueel ook door andere, al goedgekeurde antwoordopties 
te wijzigen of veranderingen aan te brengen in de vraagstelling. 
 
De tweede ronde van het Delphi onderzoek zou over gedaan kunnen worden maar dan met 
voldoende deelnemers uit alle disciplines. Aan dit panel kunnen dan alle nog niet goedgekeurde 
antwoordopties worden voorgelegd. Mogelijk zou dit nog tot meer Delphi rondes kunnen leiden 
voordat consensus voor alle antwoordopties is bereikt. 
 
Items met een matige of slechte rit of rir waarde en items waarbij een antwoordoptie zeer vaak 
gekozen werd zouden nogmaals bekeken kunnen worden. Mogelijk kan de vertaling aangepast 
worden waardoor het item beter gaat scoren. 
 
Als alternatief voor een verder Delphi onderzoek zou een interviewronde kunnen worden 
uitgeschreven onder bijvoorbeeld VO docenten. Op basis van feedback van deze docenten zou dan 
de vragenlijst aangepast kunnen worden met het idee dat als meer docenten dezelfde of 
vergelijkbare suggesties doen voor een aanpassing aan item of antwoordoptie dat dat een valide 
item of antwoordoptie oplevert. 
 



Verder zouden er items ontwikkeld kunnen worden die niveau 4 voor domein III en IV afdekken. 
Hiervoor zijn op dit moment geen items beschikbaar. Mogelijk zijn zulke items in ontwikkeling door 
Hadenfeldt et al. Op dit moment zijn slecht 33 van de 40 door hem ontwikkelde items beschikbaar. 
Hierbij is aangenomen dat de overige 7 items gericht waren op niveau 5. Een verzoek ingediend bij 
Hadenfeldt om inzage in de 7 missende items heeft niets opgeleverd. 
 
Het afnemen van de vragenlijst bij leerlingen levert psychometrische gegevens op die bij verdere 
validatie van de vragenlijst een rol kunnen spelen. De complete huidige vragenlijst met 33 vragen, al 
dan niet verder gevalideerd of aangevuld, zou kunnen worden uitgezet bij een breder populatie havo 
en vwo leerlingen op meerdere scholen. Dit zou verdere gegevens kunnen opleveren over welke 
items op dit moment het beste bruikbaar zijn en welke items verdere aanpassing nodig hebben. Ook 
zou een bredere afname van de vragenlijst gegevens kunnen opleveren over het gemiddelde 
begripsniveau van leerlingen in bepaald leerjaar. Dat zou dan als referentie kunnen dienen voor het 
beoordelen van het niveau van individuele leerlingen. Alternatief kan dat gebruikt worden voor het 
aanpassen van de grenswaarden tussen de verschillende niveaus. 
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Bijlage 1. Vragenlijst Delphi-panel ronde 1 
Beste deelnemer, 
 
Hartelijk dank voor het deelnemen aan dit onderzoek.  
 
Het doel van dit onderzoek is het valideren van een toets voor leerlingen. De vragen in deze toets 
hebben allen betrekking op onderwerpen rondom het begrip materie. De toets kan ingezet gaan 
worden om het begripsniveau van leerlingen of een groep leerlingen over het begrip materie.  
 
De toetsvragen zijn zogenaamde OMC-items; multiple-choice vragen met vijf antwoordopties. Het 
bijzondere aan OMC-items is dat er niet per se goede of foute antwoorden zijn maar antwoorden die 
duiden op een bepaald in begripsniveau.  
 
Het doel de vragenlijst die u nu voor zich heeft is het inschatten van de verschillende begripsniveaus 
die horen bij de verschillende antwoordopties van de vragen. En daarvoor doe ik een beroep op uw 
expertise. De beschrijvingen van de verschillende begripsniveaus zijn opgezet naar inzichten uit de 
literatuur. U vind de beschrijving van de begripsniveaus in de bijlages van de vragenlijst. Hier zal 
tijdens het invullen van de vragenlijst veelvuldig aan gerefereerd worden. 
 
Het invullen van deze vragenlijst zal naar schatting een tot anderhalf uur in beslag nemen. Mocht u 
de vragenlijst niet in een keer willen invullen dan wil ik u vriendelijk verzoeken het invullen te 
onderbreken aan het einde van een sectie. Uiteraard worden de verkregen gegevens anoniem 
verwerkt. 

Opzet 

De vragenlijst start met een aantal vragen betreffende demografische gegevens. Deze gegevens zijn 
bedoeld om het voor de onderzoeker mogelijk te maken om te controleren of alle gewenste 
doelgroepen voldoende zijn bevraagd. En om eventueel trends te onderzoeken die aan 
demografische eigenschappen te verbinden zijn. Ze zijn expliciet niet bedoeld om antwoorden terug 
te voeren naar specifieke deelnemers. 
 
In de daarna volgende vragenlijst vind u 33 multiple choice vragen met ieder vijf 
antwoordmogelijkheden. Elke antwoordoptie is niet direct goed of fout maar duidt op een bepaald 
begripsniveau. U wordt gevraagd om bij elke antwoordoptie aan te geven welk begripsniveau hierbij 
hoort. In de bijlage vind u de beschrijving van deze begripsniveaus met bijbehorende 
voorbeelduitspraken. 
 
De 33 vragen in deze test zijn verdeeld in 4 secties waarbij elke sectie een bepaald onderwerp 
betreft. De onderwerpen zijn (1) bouw van materie, (2) fysische eigenschappen, (3) chemische 
eigenschappen en (4) behoudswetten. Bij elke sectie hoort een beschrijving van de begripsniveaus 
zoals te vinden in de bijlage. Het is handig om de bijlage als referentie bij de hand te houden. Als u de 
vragenlijst digitaal invult kunt u de bijlage uitprinten. 

Invulinstructie: 

U kunt de vragenlijst papier invullen. Als u de vragenlijst liever digitaal invult kunt u per mail een 
digitale kopie aanvragen via adres a.vanginneken@heerbeeck.nl. De instructie is voor beide methode 
gelijk. U vind op de volgende pagina’s de vragen met daaronder in een tabel de bijbehorende 

mailto:a.vanginneken@heerbeeck.nl


antwoordopties. De tabel bestaat uit twee kolommen. In de linker kolom staan de antwoordopties, 
de rechter kolom is leeg. In de lege rechter cel typt of schrijft u het nummer van het niveau dat u 
denkt dat bij de antwoordoptie in de linker cel hoort. 
 
Probeert u bij elke antwoordoptie zo goed mogelijk het niveau in te schatten. Er zijn en aantal zaken 
waar u rekening mee dient te houden bij het invullen: 

- Bij elke antwoordoptie hoort slechts één niveau. Ook als u twijfelt moet u kiezen. Als u 
meerdere niveaus aangeeft bij een antwoordoptie is uw antwoord helaas niet bruikbaar. 

- Een vraag hoeft niet alle niveaus af te dekken. Het is heel goed mogelijk dat de 
antwoordopties van een vraag slechts twee niveaus afdekken. 

- Meerdere antwoordopties kunnen hetzelfde niveau aanduiden. 
- De antwoordopties hoeven niet evenredig verdeeld te zijn over de niveaus. Het is heel goed 

mogelijk dat de meerderheid van de opties hetzelfde niveau aanduiden. 

Contact 

U kunt de vragenlijst digitaal ingevuld of gescand mailen naar a.vanginneken@heerbeeck.nl. Per post 
naar A. van Ginneken, Wattstraat 28, 5621AJ, Eindhoven. U kunt hiervoor gebruik maken van de 
voorgeadresseerde en gefrankeerde retourenvelop.  
 
Geeft u er de voorkeur aan om de vragenlijst digitaal in te vullen dan kunt u een digitaal exemplaar 
bij mij aanvragen. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze instructie, of het onderzoek in het algemeen, schroom dan 
niet contact met mij op te nemen. Telefonisch via 06-28910540 of via het bovenstaande mailadres; 
a.vanginneken@heerbeeck.nl.  
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Demografische gegevens 

Graag aankruisen wat van toepassing is. 

Geslacht: 

Man  
Vrouw  

 

Opleidingen 

Welk van de volgende opleidingen heeft u gevolgd en afgesloten? Graag alles aankruisen dat van 
toepassing is.  
 
In de volgende antwoordmogelijkheden wordt gesproken over “scheikunde”. U mag hier ook 
“chemie” of “chemische technologie” of een andere gelijkwaardige opleiding voor lezen. 

Tweedegraads opleiding tot docent scheikunde  
Eerstegraads opleiding tot docent scheikunde  
Bacheloropleiding scheikunde (of equivalent)  
Masteropleiding scheikunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de scheikunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de didactiek van de scheikunde (of equivalent)  

 
In de volgende antwoordmogelijkheden wordt gesproken over “natuurkunde”. U mag hier ook 
“physics” of “technische natuurkunde”, of een andere gelijkwaardige opleiding voor lezen.  

Tweedegraad opleiding tot docent natuurkunde  
Eerstegraads opleiding tot docent natuurkunde  
Bacheloropleiding natuurkunde (of equivalent)  
Masteropleiding natuurkunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de natuurkunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de didactiek van de natuurkunde (of equivalent)  

 
Heeft u een opleiding gevolgd en afgerond die niet valt onder de hierboven genoemde opties? 

Nee  Ja, namelijk: 
 

 

Werkzaamheden 

Welk van de volgende taken vervult u bij uw huidige werkgever(s). Graag alles aankruisen wat van 
toepassing is. 

Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het tweedegraadsgebied  
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het eerstegraadsgebied  
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO   
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Lerarenopleider scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO  
Lerarenopleider scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Vakdidacticus scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO  
Vakdidacticus scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Chemicus of natuurkundige (of equivalent) in een publieke instelling  
Chemicus of natuurkundige (of equivalent) in een private organisatie  



  



Domein 1: Bouw van materie 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 1. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 

Item 1 

Chemici maken onderscheid tussen zuivere stoffen en mengsels. 
 
Met welke uitspraak ben je het eens? 

1) Een mengsel bestaat uit precies twee stoffen.  

2) Een mengsel bevat altijd een vaste stof.  

3) Een mengsel moet minstens twee stoffen met verschillende fasetoestanden 
bevatten. 

 

4) Een mengsel kan fysiek gescheiden worden.  

5) Een mengsel laat zich alleen met veel moeite scheiden.  
 

Item 2 

Paul zit al twee uur aan zijn huiswerk te werken en is nog lang niet klaar. Zijn moeder raadt 
hem aan even naar buiten te gaan voor wat frisse lucht. 
 
Waaruit bestaat frisse lucht eigenlijk? 

1) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die voortdurend in beweging zijn, 
ook zonder wind. 

 

2) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die alleen bewegen als er wind is.  

3) Frisse lucht bevat slechts enkele vuildeeltjes en bestaat verder niet uit 
deeltjes. 

 

4) Frisse lucht is een doorzichtig medium en niet uit deeltjes opgebouwd.  

5) Frisse lucht bestaat uit luchtdeeltjes die door lucht omgeven worden.  
 
  



Item 3 

De afbeelding hiernaast geeft een stoel weer. 
 
 
 
 
 
Als je alle atomen uit de stoel kon verwijderen, wat zou er dan met de 
stoel gebeuren? 

1) Er verandert niets.  

2) De stoel ziet er hetzelfde uit maar is lichter geworden  

3) Er blijft niets meer van de stoel over.  

4) Er blijft een taaie vloeistof over.  

5) Er blijft een beetje stof over.  
 

Item 4 

Julie wil slapen maar een lekkende kraan in de badkamer naast haar houdt haar wakker. 
Terwijl ze wakker ligt vraagt ze zich af hoe water eigenlijk opgebouwd is? 
 
Hoe zien de deeltjes er uit waaruit water is opgebouwd? 

1) De deeltjes waaruit water bestaat zien er uit als waterdruppels.  

2) De deeltjes waaruit water bestaat zijn kleine waterdruppels.  

3) De deeltjes waaruit water bestaat zijn kleine bolletjes die in het water 
zwemmen. 

 

4) De deeltjes waaruit water bestaat zien er uit als waterdruppels en zijn door 
lucht omgeven. 

 

5) De deeltjes waaruit water bestaat zijn allemaal hetzelfde opgebouwd en zien 
er niet uit als waterdruppels. 

 

 
  



Item 5 

Men laat een beetje lucht uit een met lucht gevulde ballon. Daarna wordt de ballon weer 
afgesloten. 
 
Hoe verdelen de overgebleven luchtdeeltjes zich over de ballen? 
 

1) De luchtdeeltjes verzamelen zich in het midden van de ballon.  

2) De luchtdeeltjes verzamelen zich boven in de ballon.  

3) De luchtdeeltjes verzamelen zich voor de opening van de ballon.  

4) De luchtdeeltjes verdelen zich gelijkmatig over de ballen.  

5) In de lucht bevinden zich geen luchtdeeltjes. De lucht verdeelt zich 
gelijkmatig over de ballen. 

 

 

Item 6 

Ramen met glas hebben als voordeel dat het regen en wind tegen houdt maar dat je er toch 
door naar buiten kunt kijken. 
 
Hoe komt het dat glas doorzichtig is? 

1) De glasdeeltjes zijn doorzichtig.  

2) Tussen de glasdeeltjes zit niets. Vandaar dat het licht niet wordt 
tegengehouden. 

 

3) De glasdeeltjes zelf zijn niet doorzichtig, maar de stof waarin ze zich 
bevinden wel. 

 

4) De glasdeeltjes zijn op een bijzondere manier geordend waardoor het 
licht ongehinderd kan passeren. 

 

5) Glas is niet uit deeltjes opgebouwd.  
 
  



Item 7 

Daniel verzamelt munten. In zijn verzameling heeft hij vele glanzende munten. 
 
Hoe zijn munten eigenlijk opgebouwd? 

1) Munten bestaan uit een stuk. Ze zijn niet uit kleinere deeltjes opgebouwd.  

2) Munten zijn uit kleine bolletjes opgebouwd, die door een glanzend metaal 
omgeven zijn. 

 

3) Munten bestaat uit kleurloze deeltjes die door een glanzende massa omgeven 
worden. 

 

4) Munten zijn uit kleine glanzende deeltjes opgebouwd.  

5) Munten zijn uit deeltjes opgebouwd die niet glanzen.  
 

Item 8 

Er bestaan harde en zachte metalen. IJzer is een voorbeeld van een hard metaal, natrium is 
zacht. Wat alle metalen gemeenschappelijk hebben is dat ze elektrische stroom geleiden. 
 
Hoe kan het dat metalen stroom geleiden? 

1) Metalen hebben valentie-elektronen die zich vrij kunnen bewegen.  

2) In metalen zitten kleine buizen waar de stroom doorheen kan.  

3) Metalen hebben een speciale ionbinding die dit mogelijk maakt.  

4) Metalen bestaan uit deeltjes die zich in een stroomgeleidende massa 
bevinden. 

 

5) Metalen bestaan uit geleidende metaaldeeltjes die zich vrij in het metaal 
kunnen bewegen. 

 

 
  



Domein 2: Fysische eigenschappen 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 2. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 

Item 9 

Het is zomer en Nina haalt een drankflesje uit de koelkast. Ze zet het flesje even weg om 
een glas te gaan halen. Als ze terug komt zitten er druppeltjes van een vloeistof op de 
buitenkant van de fles. 
 
Waar komt die vloeistof vandaan? 

1) Die vloeistof komt uit de lucht.  

2) Die vloeistof komt uit de binnenkant van de fles.  

3) Die vloeistof komt uit de kou.  

4) Die vloeistof komt uit de hitte.  

5) Die vloeistof komt uit de koelkast en was eerst niet zichtbaar.  
 

Item 10 

Van een stuk hout worden twee stukken van verschillende grootte gezaagd. De stukken 
hout zijn verder identiek. 
 
Welke uitspraak klopt als het stuk hout gelijkmatig opgebouwd is? 

1) Als het kleinste stuk hout drijft, dan drijft ook het grotere stuk hout. 
Omgekeerd geldt dat niet. 

 

2) Als het grootste stuk hout drijft dan drijft ook het kleinste stuk hout. 
Omgekeerd geldt dat niet. 

 

3) Als een stuk hout drijft, dan drijft ook het andere.  

4) Het maakt niets uit welk stuk hout drijft, dat zegt niets over het andere stuk 
hout. 

 

5) Het vermogen om te drijven hangt af van de vorm van het stuk hout.  
 
  



Item 11 

Boris werkt in een laboratorium voor levensmiddelenonderzoek. Voor hem 
staan drie glazen. Een glas bevat water, een glas bevat azijn en een glas 
bevat jenever. Boris is zo verkouden dat hij niets kan ruiken. En proeven is 
in het lab streng verboden. 
 
Zijn er andere mogelijkheden om de drie vloeistoffen te onderscheiden? 

1) Ja, de drie vloeistoffen onderscheiden zich in overige eigenschappen. Boris 
kan dat onderzoeken met alledaagse voorwerpen. 

 

2) Ja, de drie vloeistoffen onderscheiden zich in overige eigenschappen. Boris 
kan dat onderzoeken met speciale apparatuur. 

 

3) Nee, de drie vloeistoffen verschillen alleen in reuk en smaak.  

4) Nee, vloeistoffen zijn allemaal hetzelfde.  

5) Nee, vloeistoffen verschillen maar minimaal in overige eigenschappen.  
 

Item 12 

Jenny drinkt haar thee graag met een klontje suiker. Ze doet een suikerklontje in de hete 
thee en roert totdat ze het klontje niet meer kan zien. 
 
Wat gebeurt er als een suikerklontje in hete thee gedaan wordt? 

1) De suikerdeeltjes zijn waterdeeltjes geworden  

2) Als de suiker oplost blijven de suikerdeeltjes in de oplossing. Ze zijn te klein 
om te kunnen zien. 

 

3) De suikerdeeltjes verdelen zich over de thee.  

4) De suiker is verdwenen, enkel de smaak is aan de thee overgedragen.  

5) De suikerdeeltjes zijn opgelost. De zoete stof, die om de suikerdeeltjes zit, 
kan je niet meer zien, enkel nog proeven. 

 

 
  



Item 13 

Mehmet zet op een hete zomerdag een schaal met water in de tuin zodat de vogels daar uit 
kunnen drinken. Na drie uur zit er geen water meer in de schaal. Mehmet heeft de schaal 
goed in de gaten gehouden maar hij heeft geen vogels gezien. Als Mehmet in de schaal 
kijkt ziet hij geen water meer. 
 
Hoe kunnen Mehmets waarnemingen verklaart kunnen worden? 

1) Het eigenlijke water is verdampt, enkel de waterdeeltjes zijn over gebleven.  

2) Het water is door het glas in de aarde getrokken.  

3) Het glas heeft het water opgenomen.  

4) De waterdeeltjes zitten in de lucht.  

5) Alleen het medium dat de waterdeeltjes bijeen houdt zit nog in de schaal, 
maar dat is niet zichtbaar. 

 

 

Item 14 

Om karamelbonbons te maken moet men suiker sterk verhitten. 
 
Wat gebeurt er met suikerdeeltjes als men suiker verwarmd? 

1) Ze zetten uit.  

2) Ze smelten.  

3) Ze bewegen sneller.  

4) Niets, enkel de suiker om de suikerdeeltjes zet uit.  

5) De suiker smelt.  
 
  



Item 15 

Daniëlles moeder zet ieder ochtend een vers kopje koffie. Ze doet 
daarvoor bruine gemalen koffie in een filter en giet er helder, heet water 
overheen. De koffie is altijd bruin. 
 
Waarom wordt koffie altijd bruin, hoewel het water helder was? 

1) Als water op een bruine substantie drupt kleurt het bruin.  

2) De kleur ontstaat door gekleurde deeltjes in de koffie die door het filter zijn 
gekomen. 

 

3) De massa om de koffiedeeltjes, de eigenlijke koffie, komt door de trechter en 
kleurt het water bruin. 

 

4) De kleur ontstaat door deeltjes die in de koffie opgenomen zijn en door het 
filter zijn gekomen. 

 

5) Het filter houdt alle koffiedeeltjes tegen. De kleur komt van het filter.  
 

Item 16 

De volgende afbeeldingen tonen verschillende mineralen.  
 
Waarom hebben mineralen verschillende kleuren? 

1) De kleur van een mineraal en de kleur van de deeltjes waaruit het mineraal 
bestaat zijn hetzelfde. 

 

2) De interactie tussen licht en de deeltjes waaruit het mineraal bestaat bepaald 
de kleur van het mineraal. 

 

3) De kleur wordt bepaald door de snelheid van de deeltjes, het heeft niets met 
wisselwerking te maken. 

 

4) Mineralen zijn grote gekleurde deeltjes, als men ze breekt zijn ze stuk.  

5) Er bevind zich een gekleurd gas tussen de deeltjes waaruit de mineralen zijn 
opgebouwd. 

 

 
  



Item 17 

Metalen garagedeuren gaan in de zomer vaak moeilijker open dan in de winter. 
 
Waarom zijn metalen garagedeuren in de zomer moeilijker te openen? 

1) Door de hogere temperaturen smelten de metaaldeeltjes een beetje. De deur 
en het kozijn plakken aan elkaar. 

 

2) Metalen geleiden warmte heel goed. Daardoor plakken de deur en het kozijn 
aan elkaar. 

 

3) Metaaldeeltjes reageren bij hogere temperaturen gemakkelijker met 
luchtdeeltjes. Deur en kozijn worden groter en schuren langs elkaar. 

 

4) Metaaldeeltjes bewegen sneller bij hogere temperaturen en hebben daardoor 
een grotere afstand tot elkaar. Deur en kozijn zetten uit en schuren langs 
elkaar. 

 

5) Metaaldeeltjes bewegen zich bij hogere temperatuur niet sneller maar 
hebben wel een grotere afstand. Deur en kozijn schuren daardoor langs 
elkaar. 

 

 
  



Domein 3: Chemische eigenschappen 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 3. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 

Item 18 

Om genoeg vitaminen binnen te krijgen drinkt Daniel elke morgen een glas 
vitaminendrank. Hij doet een vitaminenbruistablet in een glas water. Zodra de bruistablet in 
het water is komt er schuim en begint het te sissen. Na enige minuten is de bruistablet niet 
meer te zien 
 
Wat is er gebeurd? 

1) De bruistablet is onzichtbaar geworden.  

2) Er heeft een chemisch reactie plaatsgevonden waarbij een nieuwe stof 
gevormd is. 

 

3) Een fysisch proces heeft plaats gevonden omdat bruistabletten alledaagse 
voorwerpen zijn. 

 

4) Een fysisch proces heeft plaats gevonden omdat de bruistablet zich in de 
lucht heeft opgelost. 

 

5) Een chemische reactie heeft plaatsgevonden omdat de bruistablet is opgelost.  
 

Item 19 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te 
herkennen. Hij heeft bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel 
verrot. 
 
Welke uitspraak beschrijft het verrotten het beste? 

1) Het verrotten van een appel is een natuurlijk proces en geen chemische 
reactie. 

 

2) Het verrotten van een appel is een chemische reactie, omdat er nieuwe 
stoffen met nieuwe eigenschappen ontstaan. 

 

3) Het verrotten van een appel is een fysisch proces omdat bruine plekken 
stootplekken zijn. 

 

4) Het verrotten van appels gebeurd nu eenmaal zo.  

5) Het verrotten van een appel is een zeer complex proces, dat niet door een 
chemische reactie noch door een fysisch proces beschreven kan worden. 

 

 
  



Item 20 

Paul steekt een kaars aan. Na een paar uur is de kaars nog maar half zo groot. 
 
Welke uitspraak beschrijft het proces van verbranden het beste? 

1) Het verbranden van een kaars is een natuurlijk proces en geen fysisch nog 
chemisch proces. 

 

2) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat kaarsvet geen 
chemische stof is. 

 

3) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet 
gasvormig wordt. 

 

4) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet met 
lucht tot een gas reageert. 

 

5) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat de kaars een 
huishoudelijk artikel is. 

 

 

Item 21 

Om genoeg vitaminen binnen te krijgen drinkt Daniel elke morgen een glas 
vitaminendrank. Hij doet een vitaminenbruistablet in een glas water. Zodra de bruistablet in 
het water is komt er schuim en begint het te sissen. Na enige minuten is de bruistablet niet 
meer te zien 
 
Wat is er gebeurd? 

1) De bruistablet is verdwenen.  

2) De bruistablet is water geworden.  

3) In de bruistablet zat gas dat door het contact met water vrij is gekomen.  

4) De deeltjes van de bruistablet zijn vloeibaar geworden.  

5) Sommige deeltjes, die in het water en in de bruistablet aanwezig water, 
hebben zich tot nieuwe deeltjes verbonden. 

 

 
  



Item 22 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te 
herkennen. Hij heeft bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel 
verrot. 
 
Wat is er met de appel gebeurd? 

1) De deeltjes waaruit een appel bestaat verdwijnen meer en meer.  

2) De bruine plekken zijn bruine deeltjes die al in de appel zaten en nu gegroeid 
zijn. 

 

3) Het oppervlak van de appel is van kleur veranderd, de appel is verder van 
inhoud gelijk gebleven. 

 

4) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat zijn in energie omgezet.  

5) De deeltjes waaruit de appel bestaat hebben zich met andere deeltjes 
verbonden. 

 

 

Item 23 

Een indicator is een stof die van kleur kan veranderen als hij met andere stoffen in 
aanraking komt. 
 
Wat gebeurt er tijdens de kleurverandering? 

1) De kleurverandering is geen chemische reactie aangezien de indicator nog 
steeds in de oplossing zit. 

 

2) De indicatordeeltjes zijn gelijk gebleven maar hebben een andere kleur 
gekregen. 

 

3) De indicatordeeltjes zijn in andere deeltjes veranderd die een andere kleur 
hebben. 

 

4) In de indicator zat een stof met een ander kleur verborgen die vrij komt als 
een bepaalde andere stof aanwezig is.  

 

5) De indicatordeeltjes hebben met andere deeltjes gereageerd. Er is een 
nieuwe stof ontstaan die nieuwe eigenschappen heeft. 

 

 
  



Item 24 

Bij het aansteken van een ballon gevuld met waterstofgas hoor je een luide knal en zie je 
een steekvlam. 
 
Wat is er gebeurd? 

1) Als de ballon knapt kan de waterstof met een luide knal ontsnappen.  

2) Het knalt hard omdat de waterstof lucht wordt.  

3) Waterstof heeft met koolstofdioxide uit de lucht gereageerd. Dat knalt hard.  

4) Waterstof heeft met zuurstof uit de lucht gereageerd. Dat knalt hard.  

5) Het knalt hard omdat de eigenschappen van waterstofdeeltjes veranderd zijn.  
 
  



Domein 4: Behoudswetten 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 4. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 

Item 25 

Bij het aansteken van een ballon gevuld met waterstofgas hoor je een luide knal en zie je 
een steekvlam. 
 
Wat is er gebeurd? 

1) De waterstof ontsnapt met een luide knal.  

2) De massa van de waterstof neemt abrupt toe.  

3) Enkele waterstofdeeltjes verdwijnen met een luide knal.  

4) De waterstofdeeltje zijn er nog altijd.  

5) In de steekvlam worden alle waterstofdeeltjes vernietigd.  
 

Item 26 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te 
herkennen. Hij heeft bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel 
verrot. 
 
Wat gebeurt er met de appel tijdens het verrotten? 

1) De deeltjes waaruit de appel bestaat verdwijnen bij het verrotten.  

2) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat lossen tijdens het verrotten op.  

3) Het aantal deeltjes waaruit de appel bestaat blijft bij het verrotten gelijk.  

4) De appel lost bij het verrotten op.  

5) Een groot deel van de appel verdwijnt gewoonweg.  
 
  



Item 27 

Ercan wil Faryal voor haar verjaardag een hele grote ballon geven. Faryal is in de winter 
jarig en juist op haar verjaardag is het zeer koud buiten. Ercan blaast de ballon thuis 
helemaal op en gaat op weg. Als hij bij Faryal aankomt is de ballon gekrompen. 
 
Wat is er met de ballon gebeurd? 

1) Een deel van de lucht uit de ballon is door de kou verdwenen.  

2) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is onveranderd.  

3) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is minder geworden.  

4) Enkele deeltjes zijn vernietigd.  

5) Enkele deeltjes zijn door de koude verdwenen.  
 

Item 28 

In een luchtdicht afgesloten bakje wordt 2 gram water gedaan. Het bakje weegt samen met 
het water 102 gram. Men laat het water verdampen en weegt het bakje opnieuw. 
 
Hoe zwaar is het bakje nu? 

1) Het bakje weegt minder dan 100 gram omdat het water lucht geworden is en 
lucht heel licht is. 

 

2) Het bakje weegt tussen de 100 en 102 gram omdat het water lucht geworden 
is maar dat deze lucht zwaarder is dan “gewone” lucht. 

 

3) Het bakje weegt 102 gram omdat het water nu damp is maar nog net zo veel 
weegt. 

 

4) Het bakje weegt meer dan 102 gram omdat het nu warm en daarmee groter 
geworden is. 

 

5) Het bakje weegt minder dan 102 gram omdat enkele waterdruppels 
verdwenen zijn . 

 

 
  



Item 29 

Kevin en Sarah kopen allebei een zak chips. Kevin stopt zijn zak voorzichtig in zijn rugzak 
zodat de chips heel blijven. Sarah is minder voorzichtig en propt haar zak in haar tas. Als ze 
hun beide zakken openen blijkt dat Kevin veel grote chips heeft en dat bij Sarah de meeste 
zijn gebroken. 
 
Verandert de massa van de chips doordat ze in stukken breken? 

1) Ja, door het in stukken breken is de inhoud van de zak lichter geworden.  

2) Ja, de kleine chipskruimels zitten dichter opeen en daardoor is de zak 
zwaarder geworden. 

 

3) Ja, ze zijn lichter omdat door het breken de ingesloten lucht ontsnapt.  

4) Nee, de inhoud van de zak heeft een gelijke massa.  

5) Ja, enkele chips zijn door het vele breken verdwenen.  
 

Item 30 

Uit een afgesloten container kan geen stof ontsnappen. In zo’n container wordt een stukje 
kool gedaan. De container wordt daarna zo sterk verhit dat het stukje kool verbrand. 
 
Hoe zwaar is de container nu? 

1) De container is zwaarder geworden omdat er een chemische reactie 
plaatsgevonden  heeft. 

 

2) Koolstof reageert met waterstof tot koolstofdioxide. Dit is zwaarder dan 
lucht dus de container is zwaarder geworden. 

 

3) De container weegt evenveel als ervoor omdat het aantal en het gewicht van 
de deeltjes gelijk zijn gebleven. 

 

4) Het stukje kool wordt koolstofdioxide een daardoor lichter en dus wordt de 
container lichter. 

 

5) Het stukje kool zit niet meer in de container, dus is de container lichter 
geworden. 

 

 
  



Item 31 

Op de kermis kan men zwevende ballonnen kopen. Deze ballonnen zijn met een bijzonder 
gas gevuld. 
 
Met welke uitspraak over de huid van de ballon ben je het eens. 

1) De huid van de ballon wordt door het gas lichter.  

2) De huid van de ballon weegt door het gas niets meer.  

3) De huid van de gevulde ballon weegt meer.  

4) Het gewicht van de huid van de ballon verandert niet.  

5) Het gewicht van de huid van de ballon is door het gas minder geworden.  
 

Item 32 

Tom heeft met zijn vader het dak schoongemaakt en hij heeft daar een oude voetbal 
gevonden. Hij pompt de bal op totdat hij hard genoeg is om mee te spelen. 
 
Verandert het gewicht van de bal door het oppompen? 

1) De bal weegt opgepompt meer omdat er nu lucht in de bal zit.  

2) De bal weegt opgepompt minder omdat hij eerst compacter was.  

3) De bal weegt evenveel als er voor omdat lucht niets weegt.  

4) De lucht in de bal maakt de bal lichter omdat lucht licht is.  

5) De bal weegt minder omdat enige luchtdeeltjes in de bal verdwijnen.  
 

Item 33 

Metalen garagedeuren gaan in de zomer vaak moeilijker open dan in de winter. 
 
Wat gebeurt met metaal als je het verwarmt? 

1) Bij verwarmen ontstaan nieuwe deeltjes.  

2) Het metaal wordt zwaarder maar er zijn niet meer deeltjes bijgekomen.  

3) Het metaal is lichter geworden omdat de dichtheid veranderd is. Het aantal 
deeltjes is onveranderd. 

 

4) Het metaal is even zwaar als voorheen. Ook het aantal deeltjes is niet 
veranderd. 

 

5) De uitzetting is een optisch fenomeen omdat bij hogere temperaturen 
objecten groter lijken. 

 

 



Bijlage 2. Vragenlijst Delphi-panel ronde 2 
Beste deelnemer, 
 
Nogmaals hartelijk dank voor het deelnemen de eerste ronde van mijn onderzoek. Ik hoop dat ik ook 
voor de tweede ronde op uw medewerking mag rekenen.  
 
Voor u ligt de vragenlijst voor de tweede ronde. De opzet van de tweede ronde is grotendeels 
hetzelfde als de eerste ronde, maar deze ronde is aanzienlijk korter. Dit is het gevolg van de 
resultaten van de eerste ronde. 
 
Vragen waarbij u als panel in voldoende mate consensus heeft bereikt over de inschaling van de 
antwoordopties worden uiteraard geen tweede maal voorgelegd. Vragen waarbij bij veel van de 
antwoordopties de inschaling sterk uiteen liepen zijn in zijn geheel komen te vervallen. 
 
De vragen die overblijven worden in deze ronde opnieuw aan u voorgelegd. Dit zijn vragen waarbij 
een deel van de antwoordopties al voldoende consensus was. En waarbij de verwachting is dat 
consensus bereikt kan worden bij de overige antwoordopties. Hiertoe is de bewoording  van de 
antwoordopties aangepast in de verwachting dat nu consensus bereikt kan worden. 
 
In deze vragen lijst wordt u gevraagd bij 17 vragen in totaal 28 antwoordopties te beoordelen. Deze 
vragenlijst heeft daardoor slechts 1/6 van de lengte van de eerste vragenlijst. Uitgaande van de 
feedback die ik heb ontvangen schat ik dat het invullen van deze lijst de meeste van u twintig tot 
dertig minuten zal kosten. 
 
Hieronder vindt u nogmaals invulinstructie. Ik wil u verzoeken die nogmaals te bestuderen. Voor de 
volledigheid vindt u hier verder de opzet en de beschrijving van mijn onderzoek, evenals mijn 
contactgegevens.  
 
Ik hoop dat ik op uw verdere medewerking mag rekening. 
 
Met vriendelijke groet,  
Arjan van Ginneken 

Onderzoeksbeschrijving 

 
Het doel van dit onderzoek is het valideren van een toets voor leerlingen. De vragen in deze toets 
hebben allen betrekking op onderwerpen rondom het begrip materie. De toets kan ingezet gaan 
worden om het begripsniveau van leerlingen of een groep leerlingen over het begrip materie.  
 
De toetsvragen zijn zogenaamde OMC-items; multiple-choice vragen met vijf antwoordopties. Het 
bijzondere aan OMC-items is dat er niet per se goede of foute antwoorden zijn maar antwoorden die 
duiden op een bepaald in begripsniveau.  
 
Het doel de vragenlijst die u nu voor zich heeft is het inschatten van de verschillende begripsniveaus 
die horen bij de verschillende antwoordopties van de vragen. En daarvoor doe ik een beroep op uw 
expertise. De beschrijvingen van de verschillende begripsniveaus zijn opgezet naar inzichten uit de 



literatuur. U vindt de beschrijving van de begripsniveaus in de bijlages van de vragenlijst. Hier zal 
tijdens het invullen van de vragenlijst veelvuldig aan gerefereerd worden. 
 
Het invullen van deze vragenlijst zal naar schatting twintig tot dertig minuten in beslag nemen. 
Mocht u de vragenlijst niet in een keer willen invullen dan wil ik u vriendelijk verzoeken het invullen 
te onderbreken aan het einde van een sectie. Uiteraard worden de verkregen gegevens anoniem 
verwerkt. 

Opzet 

De vragenlijst start met een aantal vragen betreffende demografische gegevens. Deze gegevens zijn 
bedoeld om het voor de onderzoeker mogelijk te maken om te controleren of alle gewenste 
doelgroepen voldoende zijn bevraagd. En om eventueel trends te onderzoeken die aan 
demografische eigenschappen te verbinden zijn. Ze zijn expliciet niet bedoeld om antwoorden terug 
te voeren naar specifieke deelnemers. 
 
In de daarna volgende vragenlijst vindt u een selectie van de oorspronkelijke 33 multiple choice 
vragen met ieder vijf antwoordmogelijkheden. Elke antwoordoptie is niet direct goed of fout maar 
duidt op een bepaald begripsniveau. U wordt gevraagd om bij elke antwoordoptie aan te geven welk 
begripsniveau hierbij hoort. In de bijlage vindt u de beschrijving van deze begripsniveaus met 
bijbehorende voorbeelduitspraken.  
 
De vragen in deze test zijn verdeeld in 4 secties waarbij elke sectie een bepaald onderwerp betreft. 
De onderwerpen zijn (1) bouw van materie, (2) fysische eigenschappen, (3) chemische 
eigenschappen en (4) behoudswetten. Bij elke sectie hoort een beschrijving van de begripsniveaus 
zoals te vinden in de bijlage. Het is handig om de bijlage als referentie bij de hand te houden. Als u de 
vragenlijst digitaal invult kunt u de bijlage uitprinten. 

Invulinstructie: 

U kunt de vragenlijst digitaal invullen. Als u de vragenlijst liever op papier invult kunt u de digitale 
versie uitprinten of per mail een papieren kopie aanvragen via adres a.vanginneken@heerbeeck.nl. 
De instructie is voor beide methode gelijk. U vindt op de volgende pagina’s de vragen met daaronder 
in een tabel de bijbehorende antwoordopties. De tabel bestaat uit twee kolommen. In de linker 
kolom staan de antwoordopties, de rechter kolom is leeg. In de lege rechter cel typt of schrijft u het 
nummer van het niveau dat u denkt dat bij de antwoordoptie in de linker cel hoort. 
 
Probeert u bij elke antwoordoptie zo goed mogelijk het niveau in te schatten. Er zijn en aantal zaken 
waar u rekening mee dient te houden bij het invullen: 

- Bij elke antwoordoptie hoort slechts één niveau. Ook als u twijfelt moet u kiezen. Als u 
meerdere niveaus aangeeft bij een antwoordoptie is uw antwoord helaas niet bruikbaar. 

- Een vraag hoeft niet alle niveaus af te dekken. Het is heel goed mogelijk dat de 
antwoordopties van een vraag slechts twee niveaus afdekken. 

- Meerdere antwoordopties kunnen hetzelfde niveau aanduiden. 
- De antwoordopties hoeven niet evenredig verdeeld te zijn over de niveaus. Het is heel goed 

mogelijk dat de meerderheid van de opties hetzelfde niveau aanduiden. 
- Ter referentie is voor de antwoordopties waarvoor in ronde 1 consensus is bereikt dit niveau 

in de tabel weergegeven.  
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Contact 

U kunt de vragenlijst digitaal ingevuld of gescand mailen naar a.vanginneken@heerbeeck.nl. Per post 
naar A. van Ginneken, Wattstraat 28, 5621AJ, Eindhoven. U kunt hiervoor gebruik maken van de 
voorgeadresseerde en gefrankeerde retourenvelop.  
 
Geeft u er de voorkeur aan om de vragenlijst op papier in te vullen dan kunt u een papieren 
exemplaar bij mij aanvragen. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze instructie, of het onderzoek in het algemeen, schroom dan 
niet contact met mij op te nemen. Telefonisch via 06-28910540 of via het bovenstaande mailadres; 
a.vanginneken@heerbeeck.nl.  
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Demografische gegevens 

Graag aankruisen wat van toepassing is. 

Geslacht: 

Man  
Vrouw  

 

Opleidingen 

Welk van de volgende opleidingen heeft u gevolgd en afgesloten? Graag alles aankruisen dat van 
toepassing is.  
 
In de volgende antwoordmogelijkheden wordt gesproken over “scheikunde”. U mag hier ook 
“chemie” of “chemische technologie” of een andere gelijkwaardige opleiding voor lezen. 

Tweedegraads opleiding tot docent scheikunde  
Eerstegraads opleiding tot docent scheikunde  
Bacheloropleiding scheikunde (of equivalent)  
Masteropleiding scheikunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de scheikunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de didactiek van de scheikunde (of equivalent)  

 
In de volgende antwoordmogelijkheden wordt gesproken over “natuurkunde”. U mag hier ook 
“physics” of “technische natuurkunde”, of een andere gelijkwaardige opleiding voor lezen.  

Tweedegraad opleiding tot docent natuurkunde  
Eerstegraads opleiding tot docent natuurkunde  
Bacheloropleiding natuurkunde (of equivalent)  
Masteropleiding natuurkunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de natuurkunde (of equivalent)  
Gepromoveerd in de didactiek van de natuurkunde (of equivalent)  

 
Heeft u een opleiding gevolgd en afgerond die niet valt onder de hierboven genoemde opties? 

Nee  Ja, namelijk: 
 

 

Werkzaamheden 

Welk van de volgende taken vervult u bij uw huidige werkgever(s). Graag alles aankruisen wat van 
toepassing is. 

Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het tweedegraadsgebied  
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het eerstegraadsgebied  
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO   
Docent scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Lerarenopleider scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO  
Lerarenopleider scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Vakdidacticus scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het HBO  
Vakdidacticus scheikunde of natuurkunde (of equivalent) in het WO  
Chemicus of natuurkundige (of equivalent) in een publieke instelling  
Chemicus of natuurkundige (of equivalent) in een private organisatie  



  



Domein 1: Bouw van materie 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 1. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 
 

Item 2 

Paul zit al twee uur aan zijn huiswerk te werken en is nog lang niet klaar. Zijn moeder raadt 
hem aan even naar buiten te gaan voor wat frisse lucht. 
 
Waaruit bestaat frisse lucht eigenlijk? 

6) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die ook zonder wind constant in 
beweging zijn. 

 

7) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die alleen bewegen als er wind is. 2 

8) Frisse lucht bevat slechts een paar vuildeeltjes en bestaat verder niet uit 
deeltjes. 

 

9) Frisse lucht is een doorzichtig medium en niet uit deeltjes opgebouwd. 1 

10) Frisse lucht bestaat uit luchtdeeltjes die door lucht omgeven worden. 2 
 
 

Item 3 

De afbeelding hiernaast geeft een stoel weer. 
 
 
 
 
 
Als je alle atomen uit de stoel kon verwijderen, wat zou er dan met de 
stoel gebeuren? 

6) Er verandert niets. 1 

7) De stoel ziet er hetzelfde uit maar is lichter geworden 2 

8) Er blijft niets meer van de stoel over. 3 

9) Er blijft een taaie vloeistof over.  

10) Er blijft een beetje stof over. 2 
 
 
  



Item 5 

Men laat een beetje lucht uit een met lucht gevulde ballon. Daarna wordt de ballon weer 
afgesloten. 
 
Hoe verdelen de overgebleven luchtdeeltjes zich over de ballen? 
 

6) De luchtdeeltjes verzamelen zich in het midden van de ballon. 2 

7) De luchtdeeltjes verzamelen zich boven in de ballon. 2 

8) De luchtdeeltjes verzamelen zich voor de opening van de ballon. 2 

9) De luchtdeeltjes verdelen zich gelijkmatig over de ballon. 3 

10) In de lucht zitten geen luchtdeeltjes. De lucht zelf verdeelt zich gelijkmatig 
in de ballon. 

 

 

Item 6 

Ramen met glas hebben als voordeel dat ze regen en wind tegen houden, maar dat je er toch 
door naar buiten kunt kijken. 
 
Hoe komt het dat glas doorzichtig is? 

6) De glasdeeltjes zijn doorzichtig.  

7) Tussen de glasdeeltjes zit niets. Vandaar dat het licht niet wordt 
tegengehouden. 

3 

8) De glasdeeltjes zelf zijn niet doorzichtig, maar de stof waarin ze zich 
bevinden wel. 

2 

9) De glasdeeltjes zijn op een bijzondere manier geordend waardoor het 
licht ongehinderd kan passeren. 

 

10) Glas is niet uit deeltjes opgebouwd. 1 
 
  



Item 7 

Daniel verzamelt munten. In zijn verzameling heeft hij vele glanzende munten. 
 
Hoe zijn munten eigenlijk opgebouwd? 

6) Munten bestaan uit een stuk. Ze zijn niet uit kleinere deeltjes opgebouwd. 1 

7) Munten zijn uit kleine bolletjes opgebouwd, die door een glanzend metaal 
omgeven zijn. 

2 

8) Munten bestaan uit kleurloze deeltjes die door een glanzende massa 
omgeven worden. 

2 

9) Munten zijn uit kleine glanzende deeltjes opgebouwd. 3 

10) Munten zijn uit deeltjes opgebouwd. Deze deeltjes glanzen niet.  
 
 
  



Domein 2: Fysische eigenschappen 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 2. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 
 

Item 10 

Van een stuk hout worden twee stukken van verschillende grootte gezaagd. De stukken 
hout zijn verder identiek. 
 
Welke uitspraak klopt als het stuk hout gelijkmatig opgebouwd is? 

6) Als het kleine stuk hout drijft, dan drijft ook het grote stuk hout. Omgekeerd 
geldt dat niet. 

1 

7) Als het grote stuk hout drijft dan drijft ook het kleine stuk hout. Omgekeerd 
geldt dat niet. 

1 

8) Als het ene stuk hout drijft, dan drijft het andere stuk ook.  

9) Het maakt niets uit welk stuk hout drijft, dat zegt niets over het andere stuk 
hout. 

1 

10) Of een stuk hout drijft hangt af van de vorm van dat stuk hout.  
 
 

Item 14 

Om karamelbonbons te maken moet men suiker sterk verhitten. 
 
Wat gebeurt er met suikerdeeltjes als de suiker verwarmd wordt? 

6) Ze zetten uit.  

7) Ze smelten.  

8) Ze bewegen sneller.  

9) Niets, enkel de suiker om de suikerdeeltjes zet uit. 2 

10) De suiker smelt.  
 
  



 

Item 16 

De volgende afbeeldingen tonen verschillende mineralen.  
 
Waarom hebben mineralen verschillende kleuren? 

6) De kleur van een mineraal en de kleur van de deeltjes waaruit het mineraal 
bestaat zijn hetzelfde. 

3 

7) De wisselwerking tussen licht en de deeltjes waaruit het mineraal bestaat 
bepaald de kleur van het mineraal. 

 

8) De kleur wordt bepaald door de snelheid van de deeltjes. Dit heeft niets met 
wisselwerking tussen licht en deeltjes te maken. 

 

9) Mineralen zijn grote gekleurde deeltjes, als men ze breekt zijn ze stuk. 1 

10) Tussen de deeltjes waaruit de mineralen zijn opgebouwd bevind zich een 
gekleurd gas. 

2 

 
 
  



Domein 3: Chemische eigenschappen 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 3. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 

Item 20 

Paul steekt een kaars aan. Na een paar uur is de kaars nog maar half zo groot. 
 
Welke uitspraak beschrijft het proces van verbranden het beste? 

6) Het verbranden van een kaars is een natuurlijk proces en geen fysisch noch 
chemisch proces. 

1 

7) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat kaarsvet geen 
chemische stof is. 

1 

8) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet 
gasvormig wordt. 

 

9) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet met 
lucht tot een gas reageert. 

 

10) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat de kaars een 
huishoudelijk artikel is. 

1 

 
 

Item 22 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te 
herkennen. Hij heeft veel bruine plekken en is verschrompeld.  
 
Wat is er met de appel gebeurd? 

6) De deeltjes waaruit de appel bestaat verdwijnen geleidelijk.  

7) De bruine plekken zijn bruine deeltjes die al in de appel zaten en nu gegroeid 
zijn. 

2 

8) Het oppervlak van de appel is van kleur veranderd, de stoffen in de appel 
zijn hetzelfde gebleven 

 

9) Enkele van de deeltjes waaruit de appel bestaat zijn in energie omgezet.  

10) De deeltjes waaruit de appel bestaat hebben zich met andere deeltjes 
verbonden. 

3 

 
 
  



Item 24 

Bij het aansteken van een ballon gevuld met waterstofgas hoor je een luide knal en zie je 
een steekvlam. 
 
Wat is er gebeurd? 

6) Als de ballon knapt kan de waterstof met een luide knal ontsnappen. 1 

7) Het knalt hard omdat de waterstof lucht wordt. 2 

8) Waterstof heeft met koolstofdioxide uit de lucht gereageerd. Dat geeft een 
harde knal. 

 

9) Waterstof heeft met zuurstof uit de lucht gereageerd. Dat knalt hard. 3 

10) Het knalt hard omdat de eigenschappen van waterstofdeeltjes veranderd zijn.  
 
  



Domein 4: Behoudswetten 

- Vul bij elke antwoordoptie exact een niveau in. 
- Refereer naar de niveaus met een nummer. Zie hiervoor de bijlage van domein 4. 
- De antwoordopties behorende bij een vraag hoeven niet alle niveaus af te dekken. 
- Meerder antwoordopties bij dezelfde vraag kunnen betrekking hebben op hetzelfde niveau. 
- De niveaus hoeven niet evenredig over de antwoordopties van een vraag te zijn verdeeld. 

 
 

Item 26 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te 
herkennen. Hij heeft bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel 
verrot. 
 
Wat gebeurt er met de appel tijdens het verrotten? 

6) De deeltjes waaruit de appel bestaat verdwijnen bij het verrotten. 1 

7) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat ontbinden tijdens het verrotten.  

8) Het aantal deeltjes waaruit de appel bestaat blijft bij het verrotten gelijk. 2 

9) De appel lost bij het verrotten op. 1 

10) Een groot deel van de appel verdwijnt gewoonweg. 1 
 
 

Item 27 

Ercan wil Faryal voor haar verjaardag een hele grote ballon geven. Faryal is in de winter 
jarig en juist op haar verjaardag is het zeer koud buiten. Ercan blaast de ballon thuis 
helemaal op en gaat op weg. Als hij bij Faryal aankomt is de ballon gekrompen. 
 
Wat is er met de ballon gebeurd? 

6) Een deel van de lucht uit de ballon is door de kou verdwenen. 1 

7) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is gelijk gebleven. 2 

8) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is iets minder geworden.  

9) Enkele deeltjes zijn vernietigd. 1 

10) Enkele deeltjes zijn door de koude verdwenen. 1 
 
  



Item 28 

In een luchtdicht afgesloten bakje wordt 2 gram water gedaan. Het bakje weegt samen met 
het water 102 gram. Men laat het water verdampen en weegt het bakje opnieuw. 
 
Hoe zwaar is het bakje nu? 

6) Het bakje weegt minder dan 100 gram omdat het water lucht geworden is en 
lucht heel licht is. 

2 

7) Het bakje weegt tussen de 100 en 102 gram omdat het water lucht geworden 
is maar dat deze lucht zwaarder is dan “gewone” lucht. 

2 

8) Het bakje weegt 102 gram omdat het water nu damp is maar nog net zo veel 
weegt. 

3 

9) Het bakje weegt meer dan 102 gram omdat het nu warmer en dus groter 
geworden is. 

 

10) Het bakje weegt minder dan 102 gram omdat enkele waterdruppels 
verdwenen zijn . 

1 

 
 

Item 29 

Kevin en Sarah kopen allebei een zak chips. Kevin stopt zijn zak voorzichtig in zijn rugzak 
zodat de chips heel blijven. Sarah is minder voorzichtig en propt haar zak chips in haar tas. 
Als ze hun beide zakken openen blijkt dat Kevin veel grote chips heeft en dat bij Sarah de 
meeste chips gebroken zijn. 
 
Verandert de massa van de chips doordat ze in stukken breken? 

6) Ja, door het in stukken breken is de inhoud van de zak lichter geworden.  

7) Ja, de kleine chipskruimels zitten dichter opeen en daardoor is de zak 
zwaarder geworden. 

2 

8) Ja, ze zijn lichter omdat door het breken de ingesloten lucht ontsnapt. 2 

9) Nee, de inhoud van de zak heeft een gelijke massa. 3 

10) Ja, enkele chips zijn door het vele breken verdwenen. 1 
 
  



Item 30 

Uit een afgesloten container kan geen stof ontsnappen. In zo’n container wordt een stukje 
kool gedaan. De container wordt daarna zo sterk verhit dat het stukje kool verbrand. 
 
Hoe zwaar is de container nu? 

6) De container is zwaarder geworden omdat er een chemische reactie 
plaatsgevonden  heeft. 

2 

7) Koolstof reageert met zuurstof tot koolstofdioxide. Dat is zwaarder dan lucht 
dus zal de container zwaarder zijn geworden. 

 

8) De container weegt evenveel als ervoor omdat het aantal en het gewicht van 
de deeltjes gelijk zijn gebleven. 

3 

9) Het stukje kool wordt koolstofdioxide en daardoor lichter. Daarom wordt de 
container lichter. 

2 

10) Het stukje kool zit niet meer in de container, dus is de container lichter 
geworden. 

1 

 
 
 

Item 33 

Metalen garagedeuren gaan in de zomer vaak moeilijker open dan in de winter. 
 
Wat gebeurt met metaal als je het verwarmt? 

6) Bij verwarmen komen er nieuwe deeltjes bij.  

7) Het metaal wordt zwaarder maar er zijn niet meer deeltjes bijgekomen. 2 

8) Het metaal is lichter geworden omdat de dichtheid veranderd is. Het aantal 
deeltjes is onveranderd. 

2 

9) Het metaal is even zwaar als voorheen. Ook het aantal deeltjes is niet 
veranderd. 

3 

10) De uitzetting is een optisch fenomeen omdat bij hogere temperaturen 
objecten groter lijken. 

1 

 
 
 
 
  



Bijlage 3. Beschrijving domeinen 

Domein 1: Bouw van materie 

In de linker kolom staat een algemene beschrijving van het niveau. In de rechter kolom een 
beschrijving specifiek voor dit domein; bouw van materie. 

1: Naïeve concepten 
Leerlingen beschrijven 
materie als alles dat ruimte 
inneemt en massa heeft. 
Materie wordt beschouwd als 
een continue eenheid die kan 
worden gedeeld maar geen 
deeltjes in zich heeft. Materie 
kan worden gevormd en 
vernietigd. 

Leerlingen beschrijven structuren zonder het concept van deeltjes. 
Materie wordt beschouwd als deelbaar maar een continue 
eenheid. 
Materie wordt gezien als de drager van eigenschappen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- De kleinste waterdeeltjes zijn waterdruppels. Er zijn veel 
deeltjes als er veel druppels zijn. 

- De pijp bestaat uit hout. 
- Moleculen zijn altijd vast. 

2: Hybride concepten 
Leerlingen beschouwen 
materie als deeltjes ingebed in 
een substantie. Tussen de 
deeltjes bevindt zich de 
eigenlijke stof. 

Deeltjes worden gezien als een onderdeel van materie. 
Tussen de deeltje bevind zich de eigenlijke materie. 
Leerlingen kunnen hun inzichten aangaande deeltjes niet 
gebruiken om de structuur en samenstelling van materie te 
verklaren. 
Leerlingen kunnen onderscheid maken tussen stoffen en hun 
eigenschappen en kunnen een mengsel van een zuivere stof 
onderscheiden. 
Deeltjes worden gezien als ingebed in materie. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Materie is korrelig. 
- Een suikerklontje bestaat uit vele kleine suikerdeeltjes. 
- Deeltjes zitten ingebed in een stof als ware het rozijnen. 

3: Eenvoudig deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes. Deeltjes worden 
beschouwd als het kleinste 
ondeelbare deel. 

Leerlingen beschouwen deeltjes als de bouwblokken van materie. 
Er zit niets tussen de deeltjes. Deeltjes worden beschouwd als het 
kleinste ondeelbare deeltje. Aan deeltjes worden macroscopische 
eigenschappen gekoppeld. 
Deeltjes zijn constant in beweging waarbij de mate van beweging 
afhangt van de fase. 
Deeltjes in vaste fase kunnen niet bewegen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Een stof bestaat in zijn geheel uit deeltjes. 
- Gasdeeltjes zijn beweeglijker dan deeltjes in een vloeistof. 
- Deeltjes in een vaste stof zitten dichter op elkaar dan in een 

vloeistof of een gas. 
- Vaste stoffen zijn statisch en onbeweeglijk. 
- Er zit “lucht” tussen de deeltjes. 
- Water bevat een heleboel waterdeeltjes. 
- Water is gemaakt van H2O-moleculen en je kunt water H2O 

noemen. 



4: Gedetailleerd deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes (bijvoorbeeld 
atomen) die weer bestaan uit 
kleinere deeltjes. 

Leerlingen beschrijven deeltjes met behulp van gedetailleerd 
atoommodel (bijvoorbeeld met atoomkern en elektronenschil). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen atomen en moleculen en 
verschillende bindingstypen. 
Verschillende soorten interactie tussen deeltjes worden 
onderkent. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Natriumchloride is een molecuul. 
- Er bestaan verschillende isotopen van koolstof. Deze hebben 

een ander aantal protonen in de kern. 
- Er is interactie tussen de atoomkern en de elektronen. 
- Atomen zijn statisch maar elektronen zijn mobiel. 

5: Systematisch deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie en hun 
eigenschappen met behulp 
van interacties in een systeem 
van deeltjes. 

Leerlingen kunnen de structuur van complexe moleculen 
beschrijven en begrijpen. 
Specifieke interacties in een systeem van deeltjes kunnen worden 
verklaard. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Koolstofatomen kunnen verschillende hybridisatieniveaus 
hebben. 

- Mesomere structuren worden gebruikt om een molecuul te 
beschrijven. Een structuur is stabiel vanwege mesomerie. 

- Door het toevoegen van hitte gaan elektronen meer draaien. 
 
  



Domein 2: Fysische eigenschappen 

In de linker kolom staat een algemene beschrijving van het niveau. In de rechter kolom een 
beschrijving specifiek voor dit domein; fysische eigenschappen. 

1: Naïeve concepten 
Leerlingen beschrijven 
materie als alles dat ruimte 
inneemt en massa heeft. 
Materie wordt beschouwd als 
een continue eenheid die kan 
worden gedeeld maar geen 
deeltjes in zich heeft. Materie 
kan worden gevormd en 
vernietigd. 

Leerlingen hebben geen model waarmee ze fysische 
eigenschappen of veranderingen in materie wetenschappelijk 
kunnen beschrijven. 
Ze gebruiken prototypes om gedrag van bepaalde stoffen te 
beschrijven. Bijvoorbeeld water als prototype voor vloeistoffen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Vloeistoffen zijn doorzichtig en bevatten altijd water. 
- Water verdwijnt als het verdampt. 
- Metalen lijken altijd op ijzer. 
- Keukenzout smelt tot kleine stukjes die je niet meer kunt zien. 

2: Hybride concepten 
Leerlingen beschouwen 
materie als deeltjes ingebed in 
een substantie. Tussen de 
deeltjes bevindt zich de 
eigenlijke stof. 

Leerlingen zijn instaat stoffen te categoriseren en eigenschappen 
te koppelen aan deze categorieën  (metalen, niet-metalen, 
zouten). Overeenkomsten worden gebruikt om stoffen en materie 
te classificeren. 
Fysische veranderingen worden gezien als een verandering van de 
oorspronkelijke stof zonder dat het deeltjesmodel wordt gebruikt. 
Deeltjes ingebed in materie worden gebruikt in pogingen om zaken 
te verklaren.  
 
Voorbeelduitspraken: 

- Als water verdampt blijven de deeltjes als residu achter. 
- Kwik is alleen een metaal als het vloeibaar is. 
- Faseveranderingen worden veroorzaakt door energie en 

warmte. 
3: Eenvoudig deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes. Deeltjes worden 
beschouwd als het kleinste 
ondeelbare deel. 

Leerlingen gebruiken een simpel deeltjesmodel om fysische 
eigenschappen en veranderingen te verklaren. 
Eigenschappen en veranderingen worden toegeschreven aan 
deeltjes op het micro-niveau. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Kaarsvetdeeltjes smelten als je kaarsvet verhit. 
- Deeltjes hebben dezelfde eigenschappen als stoffen 
- Water verandert keukenzout in kleine keukenzoutdeeltjes. 
- In ijs bewegen moleculen niet meer, ze stoppen. In vloeistoffen 

bewegen de moleculen wel en dat maakt het water vloeibaar. 
  



4: Gedetailleerd deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes (bijvoorbeeld 
atomen) die weer bestaan uit 
kleinere deeltjes. 

Leerlingen zijn  in staat om met een gedetailleerd deeltjesmodel 
veranderingen in fysische eigenschappen en veranderingen in 
materie te verklaren. 
Hierbij wordt vooral gekeken naar atoomstructuur en interactie 
tussen atomen. 
Macroscopische eigenschappen worden niet meer aan deeltjes 
gekoppeld. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Elektronen kunnen vrij door een metaal bewegen. 
- De aantrekkende krachten tussen deeltjes wordt overwonnen 

als water verdampt. 
- Lagere temperaturen betekent sterkere krachten tussen 

deeltjes. 
5: Systematisch deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie en hun 
eigenschappen met behulp 
van interacties in een systeem 
van deeltjes. 

Leerlingen zijn in staat om fysische eigenschappen van materie en 
voorwaarden voor fysische veranderingen te koppelen aan 
eigenschappen van deeltjesverzamelingen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Het verschil in eigenschappen tussen diamant en grafiet is terug 
te voeren naar verschil in hybridisatie van het koolstofatoom. 

- Kleur kan worden beïnvloed door de lengte van de dubbele 
binding en emitterende elektronen. 

- De kracht van intermoleculaire krachten is de reden voor lage 
smelt- en kookpunten of voor de verschillende toestanden van 
materie. 

- Elektrische geleiding wordt veroorzaakt door negatief geladen 
ionen. 

 
  



Domein 3: Chemische eigenschappen 

In de linker kolom staat een algemene beschrijving van het niveau. In de rechter kolom een 
beschrijving specifiek voor dit domein; chemische eigenschappen. 

1: Naïeve concepten 
Leerlingen beschrijven 
materie als alles dat ruimte 
inneemt en massa heeft. 
Materie wordt beschouwd als 
een continue eenheid die kan 
worden gedeeld maar geen 
deeltjes in zich heeft. Materie 
kan worden gevormd en 
vernietigd. 

Leerlingen hebben geen model waarmee ze chemische reacties 
wetenschappelijk kunnen beschrijven of herkennen. 
Observaties worden gebruikt in pogingen om chemische reacties te 
verklaren. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- De kleur van de vloeistof is veranderd. 
- Suiker lost op in water en dat veroorzaakt een chemische 

reactie. 
- Bellen zijn gemaakt van koolstofdioxide. 

2: Hybride concepten 
Leerlingen beschouwen 
materie als deeltjes ingebed in 
een substantie. Tussen de 
deeltjes bevindt zich de 
eigenlijke stof. 

Leerlingen herkennen chemische reacties aan het ontstaan van 
een nieuwe stof met andere eigenschappen dan de reactanten. 
Omdat geen gebruik wordt gemaakt van deeltjesmodellen voor het 
verklaren van chemische reacties komen de volgende 
misconcepten frequent voor: 
a) Leerlingen claimen dat producten van een chemische reactie al 

aanwezig waren in de reactanten. 
b) Leerlingen claimen dat reactanten nog aanwezig zijn maar dat 

hun eigenschappen zijn veranderd. 
c) Leerlingen zien niet het verschil tussen het scheiden van 

stoffen en een chemische reactie.  
 
Voorbeelduitspraken: 

- Roest was altijd al aanwezig in ijzer, het is nu zichtbaar 
geworden. 

- De koperdeeltjes zijn veranderd in zwarte deeltjes. 
- Als metaal smelt verschijnt er kwik. 
- Verschillende stoffen smelten en vormen kwik. 
- Alle zure en basische eigenschappen zijn soort van verwijderd. 

3: Eenvoudig deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes. Deeltjes worden 
beschouwd als het kleinste 
ondeelbare deel. 

Leerlingen beschrijven een chemische reactie als het 
herstructureren van deeltjes. Ze hebben echter geen model 
waarmee ze de processen tijdens een chemische reactie kunnen 
beschrijven. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Zuurstof en waterstof hebben gereageerd en vormen een 
nieuwe stof; water. 

- Deeltjes kleven samen en vormen een nieuw deeltje. 
- Nieuwe stoffen worden gevormd door interactie tussen 

deeltjes. 
  



4: Gedetailleerd deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes (bijvoorbeeld 
atomen) die weer bestaan uit 
kleinere deeltjes. 

Leerlingen beschrijven een chemische reactie als een reorganisatie 
van deeltjes en bindingen. 
Een gedetailleerd deeltjesmodel wordt gebruikt om elementaire 
reacties te beschrijven en bindingen te benoemen.  
Leerlingen zijn in staat om bij een beperkt aantal chemische 
reacties uitspraken te doen over de voortgang van de reactie. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Chromaat en lood(II)-ionen reageren. 
- Roest komt voort uit de chemische reactie tussen ijzer en 

zuurstof. 
- Niet alle NH4

+-ionen en phenol reageren en worden omgezet. 
5: Systematisch deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie en hun 
eigenschappen met behulp 
van interacties in een systeem 
van deeltjes. 

Leerlingen zijn in staat om factoren te benoemen die hen helpen 
om de reactiviteit van stoffen te verklaren (bv. 
elektronenconfiguratie). 
De voortgang van reacties wordt verklaard aan de hand van 
verschillende factoren (bv. temperatuur, druk, structuur van 
deelnemende reactanten). 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Een tweede-orde reactie heeft plaatsgevonden. 
- Er vind een zuur-basereactie plaats. 
- Deze reactie vind plaats via een instabiele overgangstoestand. 
- De dubbele pijl betekend dat de reactie in beide richtingen 

plaatsvind. 
 
 
  



Domein 4: Behoudswetten 

In de linker kolom staat een algemene beschrijving van het niveau. In de rechter kolom een 
beschrijving specifiek voor dit domein; behoudswetten. 

1: Naïeve concepten 
Leerlingen beschrijven 
materie als alles dat ruimte 
inneemt en massa heeft. 
Materie wordt beschouwd als 
een continue eenheid die kan 
worden gedeeld maar geen 
deeltjes in zich heeft. Materie 
kan worden gevormd en 
vernietigd. 

Leerlingen herkennen geen behoud van massa in het dagelijks 
leven. 
Omdat ze geen inzicht hebben in deeltjes denken leerlingen dat 
het aantal reactanten in een reactie samenhangt met de massa. 
Daardoor denken ze dat stoffen verdwijnen in chemische reacties 
en fysische veranderingen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Kaarsvet verdwijnt als de kaars brand. 
- Water is verdwenen zodra het verdampt. 
- Stoffen verdwijnen, daardoor worden ze lichter. 

2: Hybride concepten 
Leerlingen beschouwen 
materie als deeltjes ingebed in 
een substantie. Tussen de 
deeltjes bevindt zich de 
eigenlijke stof. 

Leerlingen begrijpen dat stoffen niet kunnen verdwijnen en dat het 
aantal deeltjes in een chemische reactie of fysische verandering 
gelijk moet blijven. 
Leerlingen geloven dat de massa van een stof samenhangt met de 
fase waarin de stof zich bevindt. 
De massa van een stof kan toenemen als het wordt samengedrukt. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- Materie verandert als het van vloeistof gas wordt. 
- Suiker verdwijnt niet tijdens het oplosproces. 
- Een roestige spijker weegt minder dan een schone spijker. 
- Soda lost op in water, maar als het water verdampt verschijnt 

de soda weer. 
- Niets kan verdwijnen. 

3: Eenvoudig deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes. Deeltjes worden 
beschouwd als het kleinste 
ondeelbare deel. 

Leerlingen zijn in staat om de wet van behoud van massa en het 
principe van deeltjesbehoud op een wetenschappelijk correcte 
manier toe te passen. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- De massa van de producten is afhankelijk van de massa van de 
reactanten. 

- Als je zout oplost in water kun je het zout proeven in het water. 
Het zout is dus niet verdwenen. 

  



4: Gedetailleerd deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie als bestaande uit 
deeltjes (bijvoorbeeld 
atomen) die weer bestaan uit 
kleinere deeltjes. 

Leerlingen zijn in staat om de wet van  behoud van energie te 
gebruiken bij een chemische reactie. 
Daarmee maken ze gebruik van hun kennis over verschillende type 
bindingen en interacties. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- de energie die vrij komt bij een reactie zat opgesloten in de 
reactanten voor de reactie. 

- Er gaat geen energie verloren bij een chemische verandering. 
5: Systematisch deeltjesmodel 
Leerlingen beschrijven 
materie en hun 
eigenschappen met behulp 
van interacties in een systeem 
van deeltjes. 

Leerlingen zijn in staat om de energie en materie concepten te 
beschrijven aan de hand van behoudswetten en betrekken 
bijvoorbeeld de wetten van de thermodynamica in hun uitleg. 
 
Voorbeelduitspraken: 

- De inwendige energie van een systeem is constant. 
- De massa van de kerndeeltjes is kleiner dan de massa van de 

kern. 
 
 
  



Bijlage 4. Grenswaarden 

Domein 1: Bouw van materie 

  
Maximale score leerling 
niveau 

Vraagniveau aantal 1 2 3 4 
2 0 0 0 0 0 
3 3 3 6 9 9 
4 2 2 4 6 8 

Totaal 5 5 10 15 17 

Grenswaarde 5 7 12 16 

      
Domein 2: Fysische eigenschappen 

  
Maximale score leerling 
niveau 

Vraagniveau aantal 1 2 3 4 
2 1 1 2 2 2 
3 1 1 2 3 3 
4 2 2 4 6 8 

Totaal 4 4 8 11 13 

Grenswaarde 4 6 9 12 

      
Domein : Chemische eigenschappen 

  
Maximale score leerling 
niveau 

Vraagniveau aantal 1 2 3 4 
2 1 1 2 2 2 
3 3 3 6 9 9 
4 0 0 0 0 0 

Totaal 4 4 8 11 11 

Grenswaarde 4 6 9 11 

      
Domein 4: Behoudswetten 

  
Maximale score leerling 
niveau 

Vraagniveau aantal 1 2 3 4 
2 1 1 2 2 2 
3 4 4 8 12 12 
4 0 0 0 0 0 

Totaal 5 5 10 14 14 

Grenswaarde 5 8 12 14 

      
  



Totaal 

  
Maximale score leerling 
niveau 

Vraagniveau aantal 1 2 3 4 
2 5 5 10 10 10 
3 9 9 18 27 27 
4 4 4 8 12 16 

Totaal 18 18 36 49 53 

Grenswaarde 18 27 43 51 
 
  



Bijlage 5. Resultaten Delphi ronde 1 
Inschatting van het cognitief niveau per item per antwoordoptie per panellid. 
Rood gekleurde antwoordwoordopties voldoen niet aan de criteria. 
Groen gekleurde antwoordopties voldoen wel aan de criteria. 
Legenda: 

Origineel: het cognitief niveau van de onvertaalde antwoordoptie. 
Consensus: het cognitief niveau dat het meeste wordt aangegeven door de experts 
Consensus%: het percentage experts dat de consensus heeft aangegeven 
Respons%: het percentage experts dat een bruikbare respons heeft gegeven bij dit 

antwoordoptie. 
Spreiding: de spreiding van de inschaling van de antwoordopties. 
Consensus >=70%: of tenminste 70% van de experts het eens is over de inschaling van het 

cognitief niveau. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
Consensus = origineel: of de consensus over het cognitieve niveau overeenkomt met het 

cognitieve niveau van de onvertaalde antwoordoptie. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
Afwijking <=1: of alle experts de antwoordoptie hebben ingeschaald binnen 1 niveau van de 

consensus over het cognitieve niveau. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
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1 a 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2   1 1 50% 100% 0,53 - + + 

 b 2 2 4 2 1 1 3 1 1 1   1 1 50% 100% 1,03 - + - 

 c 3 2 5 3 3 1 3 1 5 3   1 3 50% 100% 1,37 - - - 

 d 3 2 5 3 2 2 2 1 5 3   2 2 40% 100% 1,32 - + - 

 e 4 2 5 2 2 2 2 1 1 2   1 2 60% 100% 1,25 - - - 

2 a 2 3 1 3 1  3 2 4 3   3 3 44% 90% 1,01 - + - 

 b 1 2 2 2 1  3 2 3 2   2 2 56% 90% 0,71 - + + 

 c 1 3 3 1 2  2 2 1 1   1 1 44% 90% 0,83 - + - 

 d 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1   1 1 70% 100% 0,85 + + - 

 e 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2   2 2 90% 100% 0,32 + + + 

3 a 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1   1 1 90% 100% 0,63 + + + 

 b 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2   2 2 50% 100% 0,74 - + + 

 c 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3   3 3 80% 100% 0,74 + + + 

 d 2 2 2 1 3 2 2 1 2 4   2 2 60% 100% 0,88 - + + 

 e 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2   2 2 70% 100% 0,57 + + + 

4 a 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

 b 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,63 + + + 
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 c 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 90% 100% 0,32 + + + 

 d 2 1 3 2 3  2 2 3 3   2 2 44% 90% 0,71 - + + 

 e 3 3 1 4 4  3 3 4 4   3 3 44% 90% 0,97 - + + 

5 a 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2   2 1 50% 100% 0,70 - - + 

 b 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2   2 2 50% 100% 0,67 - + + 

 c 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2   2 2 40% 100% 0,79 - + + 

 d 3 3 2 2 3  3 2 3 3   3 3 67% 90% 0,50 - + + 

 e 3 1 2 3 4  1 1 4 1   1 1 44% 90% 1,30 - + - 

6 a 2 3 5 1 1 1 3 2 3 2   3 3 30% 100% 1,25 - + - 

 b 3 3 4 2 2  3 2 4 3   3 3 44% 90% 0,78 - + + 

 c 2 3 4 2 2  2 2 2 2   2 2 78% 90% 0,71 + + + 

 d 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3   4 3 80% 100% 0,67 + - + 

 e 1 1 4 1 4 3 1 1 1 1   1 1 70% 100% 1,32 + + - 
7 a 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,95 + + + 

 b 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2   2 2 80% 100% 0,42 + + + 

 c 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2   2 2 80% 100% 0,47 + + + 

 d 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3   3 3 60% 100% 0,63 - + + 

 e 3 3 1 2 4 2 4 3 4 3   4 3 40% 100% 0,99 - - + 
8 a 4 5 1 5 4 4 4 5 4 5   4 4 50% 100% 1,20 - + + 

 b 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1   1 1 50% 100% 0,70 - + + 

 c 5 4 1 4 5 4 4 4 4 4   3 4 70% 100% 1,10 + - + 

 d 3 2 1 2 2  2 2 2 2   2 2 78% 90% 0,50 + + + 

 e 3 2 1 4 3  2 3 4 2   3 3 33% 90% 1,00 - + + 

9 a 4 1 3 3 4 1 2 1 5 3   2 1 30% 100% 1,42 - - - 

 b 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,97 + + + 

 c 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1   1 1 60% 100% 0,84 - + - 

 d 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1   1 1 70% 100% 0,85 + + - 

 e 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1   1 1 60% 100% 0,52 - + + 

10 a 2 2 2 1 5 1 1 1 1 1   1 1 60% 100% 1,25 - + + 

 b 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1   1 1 60% 100% 0,97 - + + 

 c 2 1 4 3 4 1 2 1 5 1   2 1 40% 100% 1,51 - - - 

 d 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1   1 1 50% 100% 0,53 - + + 
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 e 4 2 1 2 1 1 1 2 3 1   1 1 50% 100% 1,03 - + - 

11 a 5 2 2 3 3 1 5 1 3 2   2 2 30% 100% 1,42 - + - 

 b 5 2 1 4 4 1 5 2 5 2   1 5 30% 100% 1,66 - - - 

 c 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1   1 1 60% 100% 0,52 - + + 

 d 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,67 + + + 

 e 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1   1 1 50% 100% 0,53 - + + 

12 a 1 3 4 1 2  1 2 1 1   2 1 56% 90% 1,09 - - - 

 b 2 3 2 3 4  3 2 2 3   2 2 44% 90% 0,71 - + + 

 c 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2   3 3 50% 100% 0,53 - + + 

 d 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,42 + + + 

 e 2 2 2 2 3  2 3 2 3   2 2 67% 90% 0,50 - + + 

13 a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 100% 100% 0,00 + + + 

 b 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,95 + + + 

 c 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,97 + + + 

 d 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3   3 3 40% 100% 0,82 - + + 

 e 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2   2 2 60% 100% 0,67 - + + 

14 a 4 3 4 2 2 1 1 2 2 2   3 2 50% 100% 1,06 - - - 

 b 3 3 2 3 4 1 1 2 3 3   3 3 50% 100% 0,97 - + - 

 c 4 4 3 3 4 1 3 2 4 4   4 4 50% 100% 1,03 - + - 

 d 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2   2 2 60% 100% 0,88 - + + 

 e 3 1 2 2 3 1 1 1 3 1   1 1 50% 100% 0,92 - + - 

15 a 2 1 1 2 2 2 1 3 3 1   1 1 40% 100% 0,79 - + - 

 b 2 2 3 4 3  2 3 3 2   3 3 44% 90% 0,71 - + + 

 c 2 2 2 2 2  2 2 2 2   2 2 100% 90% 0,00 + + + 

 d 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3   4 3 50% 100% 0,67 - - + 

 e 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1   1 1 60% 100% 0,52 - + + 

16 a 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2   3 3 80% 100% 0,67 + + + 

 b 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5   4 5 60% 100% 0,71 - - + 

 c 4 4 1 2 4 3 3 4 5 3   3 4 40% 100% 1,16 - - - 

 d 1 1 2 1 1  1 2 1 1   1 1 78% 90% 0,44 + + + 

 e 2 2 2 2 2  2 2 2 2   2 2 100% 90% 0,00 + + + 

17 a 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2   3 3 80% 100% 0,42 + + + 



Vr
aa

g 

An
tw

oo
rd

op
tie

 

Pa
ne

lli
d 

1 

Pa
ne

lli
d 

2 

Pa
ne

lli
d 

3 

Pa
ne

lli
d 

4 

Pa
ne

lli
d 

5 

Pa
ne

lli
d 

6 

Pa
ne

lli
d 

7 

Pa
ne

lli
d 

8 

Pa
ne

lli
d 

9 

Pa
ne

lli
d 

10
 

Pa
ne

lli
d 

11
 

Pa
ne

lli
d 

12
 

O
rig

in
ee

l 

co
nc

en
su

s 

co
nc

en
su

s%
 

Re
sp

on
s%

 

Sp
re

id
in

g 

Co
ns

en
su

s >
= 

%
 

co
ns

en
su

s =
 o

rig
in

ee
l 

Af
w

ijk
in

g 
<=

1 

 b 3 1 2 3 2 3 2 1 4 2   1 2 40% 100% 0,95 - - + 

 c 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3   2 3 60% 100% 0,52 - - + 

 d 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3   4 4 60% 100% 0,67 - + + 

 e 4 4 2 3 4 4 5 3 5 3   3 4 40% 100% 0,95 - - + 

18 a 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

 b 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3   2 3 70% 100% 0,70 + - + 

 c 2 1 1 1 1  2 2 2 2   1 2 56% 90% 0,53 - - + 

 d 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2   1 2 50% 100% 0,74 - - + 

 e 3 1 3 3 3  2 1 3 3   1 3 67% 90% 0,88 - - - 

19 a 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,42 + + + 

 b 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3   2 3 60% 100% 0,52 - - + 

 c 1 1 1 2 2  2 1 2 2   1 2 56% 90% 0,53 - - + 

 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 100% 100% 0,00 + + + 

 e 2 1 4 3 3 1 1 2 5 1   1 1 40% 100% 1,42 - + - 

20 a 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

 b 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1   1 1 70% 100% 0,48 + + + 

 c 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2   1 2 50% 100% 0,84 - - + 

 d 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3   2 3 50% 100% 0,74 - - + 

 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 100% 100% 0,00 + + + 

21 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 100% 100% 0,00 + + + 

 b 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1   2 2 60% 100% 0,63 - + + 

 c 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2   2 2 80% 100% 0,47 + + + 

 d 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3   2 2 50% 100% 0,74 - + + 

 e 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4   3 3 50% 100% 0,74 - + + 

22 a 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1   1 2 60% 100% 0,67 - - + 

 b 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2   2 2 70% 100% 0,57 + + + 

 c 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2   2 1 60% 100% 0,71 - - + 

 d 5 2 2 3 5 2 4 4 3 2   2 2 40% 100% 1,23 - + - 

 e 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3   3 3 70% 100% 0,57 + + + 

23 a 2 1 5 2 2 2 1 1 2 2   1 2 60% 100% 1,15 - - + 

 b 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2   2 2 50% 100% 0,67 - + + 

 c 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3   2 3 80% 100% 0,42 + - + 
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 d 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3   2 2 70% 100% 0,48 + + + 

 e 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4   3 3 50% 100% 0,53 - + + 

24 a 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1   1 1 80% 100% 0,67 + + + 

 b 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2   2 2 70% 100% 0,57 + + + 

 c 3 3 4 3 4  3 2 3 4   2 3 56% 90% 0,67 - - + 

 d 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4   3 3 50% 100% 0,67 - + + 

 e 4 3 2 2 3 2 2 3 5 2   2 2 50% 100% 1,03 - + - 

25 a 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1   1 1 70% 100% 0,70 + + + 

 b 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2   1 1 60% 100% 0,71 - + + 

 c 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2   1 1 80% 100% 0,42 + + + 

 d 2 2 2 2 2  2 2 2 2   2 2 100% 90% 0,00 + + + 

 e 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,84 + + - 

26 a 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1   1 1 80% 100% 0,67 + + + 

 b 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2   1 2 60% 100% 0,63 - - + 

 c 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2   2 2 80% 100% 1,03 + + + 

 d 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2   1 1 60% 100% 0,52 - + + 

 e 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,63 + + + 

27 a 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

 b 2 2 2 3 4 2 2 2 5 2   2 2 70% 100% 1,07 + + - 

 c 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1   1 1 60% 100% 0,84 - + - 

 d 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

 e 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   1 1 90% 100% 0,32 + + + 

28 a 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1   2 2 60% 100% 0,52 - + + 

 b 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1   2 2 70% 100% 0,48 + + + 

 c 2 3 3 3 3 2 3 2 5 3   3 3 60% 100% 0,88 - + + 

 d 1 1 1 2 2  1 1 4 2   2 1 56% 90% 1,00 - - + 

 e 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1   1 1 60% 100% 0,71 - + + 

29 a 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1   2 1 80% 100% 0,42 + - + 

 b 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2   2 2 50% 100% 0,53 - + + 

 c 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2   2 2 80% 100% 0,42 + + + 

 d 2 2 3 3 3 2 3 2 5 3   3 3 50% 100% 0,92 - + + 

 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 100% 100% 0,00 + + + 
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30 a 1 1 3 2 2  1 1 3 2   2 1 44% 90% 0,83 - - - 

 b 2 2 3 2 3  2 1 3 3   2 2 44% 90% 0,71 - + + 

 c 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3   3 3 80% 100% 0,74 + + + 

 d 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3   2 2 60% 100% 0,67 - + + 

 e 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1   1 1 80% 100% 0,67 + + + 

31 a 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1   2 1 60% 100% 0,52 - - + 

 b 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1   1 1 80% 100% 0,42 + + + 

 c 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1   2 2 50% 100% 0,53 - + + 

 d 3 2 2 3 3 3 3 2 5 3   3 3 60% 100% 0,88 - + + 

 e 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1   2 2 50% 100% 0,53 - + + 

32 a 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1   3 3 70% 100% 0,70 + + + 

 b 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2   2 2 70% 100% 0,57 + + + 

 c 2 2 2 2 2  1 2 2 3   2 2 78% 90% 0,50 + + + 

 d 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1   2 2 50% 100% 0,53 - + + 

 e 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1   1 1 70% 100% 0,48 + + + 

33 a 2 1 1 2 2  3 1 1 3   1 1 44% 90% 0,83 - + - 

 b 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1   2 2 60% 100% 0,63 - + + 

 c 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2   2 2 60% 100% 0,52 - + + 

 d 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3   3 3 80% 100% 0,47 + + + 

 e 1 1 1 3 1 1 1 4 5 1   1 1 70% 100% 1,52 + + - 

                  67 130 131 
 
  



Bijlage 6. Resultaten Delphi ronde 2 
Inschatting van het cognitief niveau per item per antwoordoptie per panellid. Voor goedgekeurde 
antwoordopties zijn de resultaten van ronde 1 meegenomen en in grijs weergegeven 
Rood gekleurde antwoordwoordopties voldoen niet aan de criteria. 
Groen gekleurde antwoordopties voldoen wel aan de criteria. 
Legenda: 

Origineel: het cognitief niveau van de onvertaalde antwoordoptie. 
Consensus: het cognitief niveau dat het meeste wordt aangegeven door de experts 
Consensus%: het percentage experts dat de consensus heeft aangegeven 
Respons%: het percentage experts dat een bruikbare respons heeft gegeven bij dit 

antwoordoptie. 
Spreiding: de spreiding van de inschaling van de antwoordopties. 
Consensus >=70%: of tenminste 70% van de experts het eens is over de inschaling van het 

cognitief niveau. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
Consensus = origineel: of de consensus over het cognitieve niveau overeenkomt met het 

cognitieve niveau van de onvertaalde antwoordoptie. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
Afwijking <=1: of alle experts de antwoordoptie hebben ingeschaald binnen 1 niveau van de 

consensus over het cognitieve niveau. Bij ‘+’ is dat het geval, bij ‘-‘ niet. 
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2 a 3 3 3 2 3 3 3      3 3 86% 100% 0,38 + + + 

 b             2 2       
 c 1 1 1 2 2 1 1      1 1 71% 100% 0,49 + + + 

 d             1 1       

 e             2 2       
3 a             1 1       
 b             2 2       
 c             3 3       
 d 2 2 2 2 2 1 2      2 2 86% 100% 0,38 + + + 

 e             2 2       
5 a             2 2       
 b             2 2       
 c             2 2       
 d             3 3       

 e 4 1 1 1 1 2 1      1 1 71% 100% 1,13 + + + 

6 a 2 3 3 2 1 1 3      3 3 43% 100% 0,90 - + - 

 b             3 3       
 c             2 2       
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 d 3 5 3 3 2 2 4      4 3 43% 100% 1,07 - - + 

 e  1           1 1       
7 a             1 1       
 b             2 2       
 c             2 2       
 d             3 3       
 e 4 3 3 3 3 3 2      4 3 71% 100% 0,58 + - + 

10 a             1 1       
 b             1 1       
 c 2 1 1 2 1 3 3      2 1 43% 100% 0,90 - - - 

 d             1 1       

 e 1 1 2 2 1 2 1      1 1 57% 100% 0,53 - + + 

13 a             2 2       
 b             1 1       
 c             1 1       
 d             3 3       

 e             2 2       
14 a 1 3 3 3 3 3 2      3 3 71% 100% 0,79 + + + 

 b 2 3 3 3 3 3 2      3 3 71% 100% 0,49 + + + 

 c 2 3 3 3 3 3 3      4 3 86% 100% 0,38 + - + 

 d             2 2       

 e 1 3 1 1 4 3 3      1 1 43% 100% 1,25 - + - 

16 a             3 3       
 b 4 4 5 3 5 3 5      4 5 43% 100% 0,90 - - - 

 c 3 4 4 3 4 2 1      3 4 43% 100% 1,15 - - - 

 d             1 1       

 e             2 2       
20 a             1 1       

 b             1 1       
 c 2 1 1 2 4 2 2      1 2 57% 100% 1,00 - - + 

 d 2 1 3 3 4 3 3      2 3 57% 100% 0,95 - - + 

 e             1 1       
21 a             1 1       

 b             2 2       
 c             2 2       
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 d             2 2       

 e             3 3       
22 a 2 1 3 2 3 2 1      1 2 43% 100% 0,82 - - + 

 b             2 2       
 c 1 2 1 2 2 1 2      2 2 57% 100% 0,53 - + + 

 d 3 3 3 2 5 3 1      2 3 57% 100% 1,21 - - - 

 e             3 3       
24 a             1 1       

 b             2 2       
 c 2 3 1 2 3 3 3      2 3 57% 100% 0,79 - - + 

 d             3 3       

 e 2 2 3 3 2 3 3      2 3 57% 100% 0,53 - - + 

25 a             1 1       
 b             1 1       
 c             1 1       
 d             2 2       

 e             1 1       
26 a             1 1       

 b 2 3 1 2 3 3 3      1 3 57% 100% 0,79 - - + 

 c             2 2       
 d             1 1       

 e             1 1       
27 a             1 1       

 b             2 2       
 c 1 1 3 1 4 3 1      1 1 57% 100% 1,29 - + - 

 d             1 1       

 e             1 1       
28 a             2 2       

 b             2 2       
 c             3 3       
 d 2 2 1 2 3 2 1      2 2 57% 100% 0,69 - + + 

 e             1 1       
29 a 1 2 1  2 2 1      2 2 50% 86% 0,55 - + + 

 b             2 2       
 c             2 2       
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 d             3 3       

 e             1 1       
30 a             2 2       

 b 2 2 1 3 4 3 4      2 2 29% 100% 1,11 - + - 

 c             3 3       
 d             2 2       

 e             1 1       
33 a 1 1 2 2 3 3 1      1 1 43% 100% 0,90 - + - 

 b             2 2       
 c             2 2       
 d             3 3       

 e             1 1       
                  8 15 19 

 
  



Bijlage 7. Data per item 
In deze bijlage zijn de resultaten per item en per antwoordoptie te vinden.  
Naast het itemnummer is tussen haken de code die gebruikt is voor de afname gebruikt is. 
Achter elke antwoordopties staat een groen of rood vak wat aangeeft of een antwoordoptie 
goedgekeurd of afgekeurd is. Een afgekeurde en gereviseerde antwoordoptie wordt gevolgd door de 
aangepaste antwoordoptie aangegeven met een a. ook daarvan is aangegeven of de antwoordoptie 
is goedgekeurd of afgekeurd. 
In het gekleurde vak staat het cognitief niveau weergegeven. 
Als een vraag is gebruikt in de afname dan staat achter de gebruikte antwoordoptie als percentage 
de frequentie waarmee een antwoordoptie is gekozen weergegeven. 
Bij de resultaten van de Delphi rondes staat aangegeven of het item is goedgekeurd of afgekeurd in 
deze ronde. Daarnaast of het item (deels) is aangepast voor de tweede ronde, opnieuw is 
aangeboden,  of is komen te vervallen. Ook of het item gebruikt is of niet gebruikt is in afname. 
Berekende rit en rir scores worden weergegeven en beoordeeld. Een rit of rir score onder de 0,19 is 
slecht, tussen de 0,2 en 0,29 is matig, tussen de 0,3 en 0,39 is voldoende en boven de 0,4 is goed 
(Ebel, 1972), (Ebel, 1982). 
 

Item 1 

Chemici maken onderscheid tussen zuivere stoffen en mengsels. 
Met welke uitspraak ben je het eens? 

1) Een mengsel bestaat uit precies twee stoffen. 1  

2) Een mengsel bevat altijd een vaste stof. 1  

3) Een mengsel moet minstens twee stoffen met verschillende fasetoestanden bevatten. 3  

4) Een mengsel kan fysiek gescheiden worden. 2  

5) Een mengsel laat zich alleen met veel moeite scheiden. 2  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 2 (LuM3) 

Paul zit al twee uur aan zijn huiswerk te werken en is nog lang niet klaar. Zijn moeder raadt hem aan even 
naar buiten te gaan voor wat frisse lucht. 
Waaruit bestaat frisse lucht eigenlijk? 

1) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die voortdurend in beweging zijn, ook 
zonder wind. 3  

1b) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die ook zonder wind constant in beweging 
zijn. 3 63% 

2) Frisse lucht bestaat uit kleine luchtdeeltjes die alleen bewegen als er wind is. 2 10% 

3) Frisse lucht bevat slechts enkele vuildeeltjes en bestaat verder niet uit deeltjes. 1  

3b) Frisse lucht bevat slechts een paar vuildeeltjes en bestaat verder niet uit deeltjes. 1 3% 

4) Frisse lucht is een doorzichtig medium en niet uit deeltjes opgebouwd. 1 7% 

5) Frisse lucht bestaat uit luchtdeeltjes die door lucht omgeven worden. 1 16% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Goedgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,5 / 2,3 / 2,6 / 2,7 
Populairste antwoordoptie 1 
Rit / Rir 0,35 / 0,23 (voldoende / matig) 

 

Item 3 (StM3) 

De afbeelding hiernaast geeft een stoel weer. 
 
Als je alle atomen uit de stoel kon verwijderen, wat zou er dan met de stoel gebeuren? 

1) Er verandert niets. 1 0% 

2) De stoel ziet er hetzelfde uit maar is lichter geworden 2 6% 

3) Er blijft niets meer van de stoel over. 3 78% 

4) Er blijft een taaie vloeistof over. 2  

4a) Er blijft een taaie vloeistof over. 2 9% 

5) Er blijft een beetje stof over. 3 7% 

Resultaat Delphi ronde 1 Onterecht afgekeurd, opnieuw aangeboden  
Resultaat Delphi ronde 2 Goedgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,8 / 2,5 / 2,8 / 3,0 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,53 / 0,47 (goed / goed) 

 
  



Item 4 

Julie wil slapen maar een lekkende kraan in de badkamer naast haar houdt haar wakker. Terwijl ze wakker 
ligt vraagt ze zich af hoe water eigenlijk opgebouwd is? 
 
Hoe zien de deeltjes er uit waaruit water is opgebouwd? 

1) De deeltjes waaruit water bestaat zien er uit als waterdruppels.   

2) De deeltjes waaruit water bestaat zijn kleine waterdruppels.   

3) De deeltjes waaruit water bestaat zijn kleine bolletjes die in het water zwemmen.   

4) De deeltjes waaruit water bestaat zien er uit als waterdruppels en zijn door lucht 
omgeven.   

5) De deeltjes waaruit water bestaat zijn allemaal hetzelfde opgebouwd en zien er niet uit 
als waterdruppels.   

Resultaat Delphi ronde 1 Goedgekeurd, niet gebruikt 
 

Item 5 (BaM3) 

Men laat een beetje lucht uit een met lucht gevulde ballon. Daarna wordt de ballon weer afgesloten. 
Hoe verdelen de overgebleven luchtdeeltjes zich over de ballen? 

1) De luchtdeeltjes verzamelen zich in het midden van de ballon. 2 6% 

2) De luchtdeeltjes verzamelen zich boven in de ballon. 2 1% 

3) De luchtdeeltjes verzamelen zich voor de opening van de ballon. 2 9% 

4) De luchtdeeltjes verdelen zich gelijkmatig over de ballen. 3 78% 

5) In de lucht bevinden zich geen luchtdeeltjes. De lucht verdeelt zich gelijkmatig over de 
ballen. 1  

5a) In de lucht zitten geen luchtdeeltjes. De lucht zelf verdeelt zich gelijkmatig in de ballon. 1 6% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, deels aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,7 / 2,5 / 2,8 / 2,8 
Populairste antwoordoptie 4  
Rit / Rir 0,29 / 0,19 (matig / slecht) 

 
  



Item 6 (RaM4) 

Ramen met glas hebben als voordeel dat het regen en wind tegen houdt maar dat je er toch door naar 
buiten kunt kijken. 
Hoe komt het dat glas doorzichtig is? 

1) De glasdeeltjes zijn doorzichtig. 3  

1a) De glasdeeltjes zijn doorzichtig 3 15% 

2) Tussen de glasdeeltjes zit niets. Vandaar dat het licht niet wordt tegengehouden. 3 22% 

3) De glasdeeltjes zelf zijn niet doorzichtig, maar de stof waarin ze zich bevinden wel. 2 9% 

4) De glasdeeltjes zijn op een bijzondere manier geordend waardoor het licht 
ongehinderd kan passeren. 3  

4a)  De glasdeeltjes zijn op een bijzondere manier geordend waardoor het licht 
ongehinderd kan passeren. 3 48% 

5) Glas is niet uit deeltjes opgebouwd. 1 6% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, opnieuw aangeboden  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 3,3 / 2,9 / 3,5  /3,6 
Populairste antwoordoptie 4 
Rit / Rir 0,55 / 0,42 (goed / goed) 

 

Item 7 (MuM4) 

Daniel verzamelt munten. In zijn verzameling heeft hij vele glanzende munten. 
 
Hoe zijn munten eigenlijk opgebouwd? 

1) Munten bestaan uit een stuk. Ze zijn niet uit kleinere deeltjes opgebouwd. 1 18% 

2) Munten zijn uit kleine bolletjes opgebouwd, die door een glanzend metaal omgeven 
zijn. 2 7% 

3) Munten bestaat uit kleurloze deeltjes die door een glanzende massa omgeven worden. 2 15% 

4) Munten zijn uit kleine glanzende deeltjes opgebouwd. 3 33% 

5) Munten zijn uit deeltjes opgebouwd die niet glanzen. 4  

5a) Munten zijn uit deeltjes opgebouwd. Deze deeltjes glanzen niet. 4 27% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,7 / 2,2 / 2,6 / 3,3 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,56 / 0,40 (goed / goed) 

 
  



Item 8 

Er bestaan harde en zachte metalen. IJzer is een voorbeeld van een hard metaal, natrium is zacht. Wat alle 
metalen gemeenschappelijk hebben is dat ze elektrische stroom geleiden. 
 
Hoe kan het dat metalen stroom geleiden? 

1) Metalen hebben valentie-elektronen die zich vrij kunnen bewegen. 4  

2) In metalen zitten kleine buizen waar de stroom doorheen kan. 1  

3) Metalen hebben een speciale ionbinding die dit mogelijk maakt. 3  

4) Metalen bestaan uit deeltjes die zich in een stroomgeleidende massa bevinden. 2  

5) Metalen bestaan uit geleidende metaaldeeltjes die zich vrij in het metaal kunnen 
bewegen. 

3  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen  
 

Item 9 

Het is zomer en Nina haalt een drankflesje uit de koelkast. Ze zet het flesje even weg om een glas te gaan 
halen. Als ze terug komt zitten er druppeltjes van een vloeistof op de buitenkant van de fles. 
 
Waar komt die vloeistof vandaan? 

1) Die vloeistof komt uit de lucht. 2  

2) Die vloeistof komt uit de binnenkant van de fles. 1  

3) Die vloeistof komt uit de kou. 1  

4) Die vloeistof komt uit de hitte. 1  

5) Die vloeistof komt uit de koelkast en was eerst niet zichtbaar. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, Vervallen 
 
  



Item 10 

Van een stuk hout worden twee stukken van verschillende grootte gezaagd. De stukken hout zijn verder 
identiek. 
Welke uitspraak klopt als het stuk hout gelijkmatig opgebouwd is? 

1) Als het kleinste stuk hout drijft, dan drijft ook het grotere stuk hout. Omgekeerd geldt 
dat niet. 1 0% 

2) Als het grootste stuk hout drijft dan drijft ook het kleinste stuk hout. Omgekeerd geldt 
dat niet. 1 22% 

3) Als een stuk hout drijft, dan drijft ook het andere. 2  

3a) Als het ene stuk hout drijft, dan drijft het andere stuk ook. 2 43% 

4) Het maakt niets uit welk stuk hout drijft, dat zegt niets over het andere stuk hout. 1 13% 

5) Het vermogen om te drijven hangt af van de vorm van het stuk hout. 1 21% 

5a) Of een stuk hout drijft hangt af van de vorm van dat stuk hout. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 1,4 / 1,3 / 1,3 / 1,7 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,27 / 0,18 (matig / slecht) 

 

Item 11 

Boris werkt in een laboratorium voor levensmiddelenonderzoek. Voor hem staan drie glazen. 
Een glas bevat water, een glas bevat azijn en een glas bevat jenever. Boris is zo verkouden dat 
hij niets kan ruiken. En proeven is in het lab streng verboden. 
Zijn er andere mogelijkheden om de drie vloeistoffen te onderscheiden? 

1) Ja, de drie vloeistoffen onderscheiden zich in overige eigenschappen. Boris kan dat 
onderzoeken met alledaagse voorwerpen. 2  

2) Ja, de drie vloeistoffen onderscheiden zich in overige eigenschappen. Boris kan dat 
onderzoeken met speciale apparatuur. 1  

3) Nee, de drie vloeistoffen verschillen alleen in reuk en smaak. 1  

4) Nee, vloeistoffen zijn allemaal hetzelfde. 1  

5) Nee, vloeistoffen verschillen maar minimaal in overige eigenschappen. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 12 

Jenny drinkt haar thee graag met een klontje suiker. Ze doet een suikerklontje in de hete thee en roert 
totdat ze het klontje niet meer kan zien. 
Wat gebeurt er als een suikerklontje in hete thee gedaan wordt? 

1) De suikerdeeltjes zijn waterdeeltjes geworden 2  

2) Als de suiker oplost blijven de suikerdeeltjes in de oplossing. Ze zijn te klein om te kunnen 
zien. 

2  

3) De suikerdeeltjes verdelen zich over de thee. 3  

4) De suiker is verdwenen, enkel de smaak is aan de thee overgedragen. 2  

5) De suikerdeeltjes zijn opgelost. De zoete stof, die om de suikerdeeltjes zit, kan je niet 
meer zien, enkel nog proeven. 

1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 

Item 13 (VoF3) 

Mehmet zet op een hete zomerdag een schaal met water in de tuin zodat de vogels daar uit kunnen drinken. 
Na drie uur zit er geen water meer in de schaal. Mehmet heeft de schaal goed in de gaten gehouden maar 
hij heeft geen vogels gezien. Als Mehmet in de schaal kijkt ziet hij geen water meer. 
 
Hoe kunnen Mehmets waarnemingen verklaart kunnen worden? 

1) Het eigenlijke water is verdampt, enkel de waterdeeltjes zijn over gebleven. 2 31% 

2) Het water is door het glas in de aarde getrokken. 1 4% 

3) Het glas heeft het water opgenomen. 1 1% 

4) De waterdeeltjes zitten in de lucht. 3 60% 

5) Alleen het medium dat de waterdeeltjes bijeen houdt zit nog in de schaal, maar dat is 
niet zichtbaar. 2 3% 

Resultaat Delphi ronde 1 Goedgekeurd, gebruikt  
Resultaat Delphi ronde 2 nvt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,5 / 2,2 /2,5 / 2,9 
Populairste antwoordoptie 4 
Rit / Rir 0,59 / 0,51 (goed / goed)  

 
  



Item 14 (SuF4) 

Om karamelbonbons te maken moet men suiker sterk verhitten. 
Wat gebeurt er met suikerdeeltjes als men suiker verwarmd? 

1) Ze zetten uit. 3  

1a) Ze zetten uit. 3 1% 

2) Ze smelten. 3  

2a) Ze smelten 3 39% 

3) Ze bewegen sneller. 4  

3a) Ze bewegen sneller. 4 25% 

4) Niets, enkel de suiker om de suikerdeeltjes zet uit. 2 1% 

5) De suiker smelt. 1  

5a) De suiker smelt. 1 33% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, opnieuw aangeboden  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt  
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,6 / 2,0 / 2,6 / 2,9 
Populairste antwoordoptie 2 
Rit / Rir 0,51 / 0,32 (goed / voldoende) 

 

Item 15 

Daniëlles moeder zet ieder ochtend een vers kopje koffie. Ze doet daarvoor bruine gemalen 
koffie in een filter en giet er helder, heet water overheen. De koffie is altijd bruin. 
Waarom wordt koffie altijd bruin, hoewel het water helder was? 

1) Als water op een bruine substantie drupt kleurt het bruin. 1  

2) De kleur ontstaat door gekleurde deeltjes in de koffie die door het filter zijn gekomen. 3  

3) De massa om de koffiedeeltjes, de eigenlijke koffie, komt door de trechter en kleurt 
het water bruin. 2  

4) De kleur ontstaat door deeltjes die in de koffie opgenomen zijn en door het filter zijn 
gekomen. 4  

5) Het filter houdt alle koffiedeeltjes tegen. De kleur komt van het filter. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 16 (MiF4) 

De volgende afbeeldingen tonen verschillende mineralen.  
 
Waarom hebben mineralen verschillende kleuren? 

1) De kleur van een mineraal en de kleur van de deeltjes waaruit het mineraal bestaat zijn 
hetzelfde. 3 10% 

2) De interactie tussen licht en de deeltjes waaruit het mineraal bestaat bepaald de kleur 
van het mineraal. 4  

2a) De wisselwerking tussen licht en de deeltjes waaruit het mineraal bestaat bepaald de 
kleur van het mineraal. 4 76% 

3) De kleur wordt bepaald door de snelheid van de deeltjes, het heeft niets met 
wisselwerking te maken. 3  

3a) De kleur wordt bepaald door de snelheid van de deeltjes. Dit heeft niets met 
wisselwerking tussen licht en deeltjes te maken 3 1% 

4) Mineralen zijn grote gekleurde deeltjes, als men ze breekt zijn ze stuk. 1 3% 

5) Er bevind zich een gekleurd gas tussen de deeltjes waaruit de mineralen zijn 
opgebouwd. 2 9% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, deels aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 3,6 / 3,9 / 3,8 
Populairste antwoordoptie 2 
Rit / Rir 0,49 / 0,37 (goed / voldoende) 

 

Item 17 

Metalen garagedeuren gaan in de zomer vaak moeilijker open dan in de winter. 
 
Waarom zijn metalen garagedeuren in de zomer moeilijker te openen? 

1) Door de hogere temperaturen smelten de metaaldeeltjes een beetje. De deur en het 
kozijn plakken aan elkaar. 3  

2) Metalen geleiden warmte heel goed. Daardoor plakken de deur en het kozijn aan 
elkaar. 1  

3) Metaaldeeltjes reageren bij hogere temperaturen gemakkelijker met luchtdeeltjes. 
Deur en kozijn worden groter en schuren langs elkaar. 2  

4) Metaaldeeltjes bewegen sneller bij hogere temperaturen en hebben daardoor een 
grotere afstand tot elkaar. Deur en kozijn zetten uit en schuren langs elkaar. 4  

5) Metaaldeeltjes bewegen zich bij hogere temperatuur niet sneller maar hebben wel 
een grotere afstand. Deur en kozijn schuren daardoor langs elkaar. 3  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
 
  



Item 18 

Om genoeg vitaminen binnen te krijgen drinkt Daniel elke morgen een glas vitaminendrank. Hij doet een 
vitaminenbruistablet in een glas water. Zodra de bruistablet in het water is komt er schuim en begint het te 
sissen. Na enige minuten is de bruistablet niet meer te zien 
 
Wat is er gebeurd? 

1) De bruistablet is onzichtbaar geworden. 1  

2) Er heeft een chemisch reactie plaatsgevonden waarbij een nieuwe stof gevormd is. 2  

3) Een fysisch proces heeft plaats gevonden omdat bruistabletten alledaagse voorwerpen 
zijn. 1  

4) Een fysisch proces heeft plaats gevonden omdat de bruistablet zich in de lucht heeft 
opgelost. 1  

5) Een chemische reactie heeft plaatsgevonden omdat de bruistablet is opgelost. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 

Item 19 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te herkennen. Hij heeft 
bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel verrot. 
 
Welke uitspraak beschrijft het verrotten het beste? 

1) Het verrotten van een appel is een natuurlijk proces en geen chemische reactie. 1  

2) Het verrotten van een appel is een chemische reactie, omdat er nieuwe stoffen met 
nieuwe eigenschappen ontstaan. 2  

3) Het verrotten van een appel is een fysisch proces omdat bruine plekken stootplekken 
zijn. 1  

4) Het verrotten van appels gebeurd nu eenmaal zo. 1  

5) Het verrotten van een appel is een zeer complex proces, dat niet door een chemische 
reactie noch door een fysisch proces beschreven kan worden. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 20 (KaC2) 

Paul steekt een kaars aan. Na een paar uur is de kaars nog maar half zo groot. 
Welke uitspraak beschrijft het proces van verbranden het beste? 

1) Het verbranden van een kaars is een natuurlijk proces en geen fysisch nog chemisch 
proces. 1 9% 

2) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat kaarsvet geen chemische 
stof is. 1 9% 

3) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet gasvormig 
wordt. 1  

3a) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet gasvormig 
wordt. 1 42% 

4) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet met lucht tot 
een gas reageert. 2  

4a) Het verbranden van een kaars is een chemisch proces omdat kaarsvet met lucht tot 
een gas reageert. 2 40% 

5) Het verbranden van een kaars is een fysisch proces omdat de kaars een huishoudelijk 
artikel is. 1 0% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, opnieuw aangeboden 
Resultaat Delphi ronde 2 afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 1,4 / 1,4 / 1,5 / 1,3 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,09 / 0,00 (slecht / slecht) 

 

Item 21 (ViC3) 

Om genoeg vitaminen binnen te krijgen drinkt Daniel elke morgen een glas vitaminendrank. Hij doet een 
vitaminenbruistablet in een glas water. Zodra de bruistablet in het water is komt er schuim en begint het te 
sissen. Na enige minuten is de bruistablet niet meer te zien 
Wat is er gebeurd? 

1) De bruistablet is verdwenen. 1 1% 

2) De bruistablet is water geworden. 2 1% 

3) In de bruistablet zat gas dat door het contact met water vrij is gekomen. 2 48% 

4) De deeltjes van de bruistablet zijn vloeibaar geworden. 2 6% 

5) Sommige deeltjes, die in het water en in de bruistablet aanwezig water, hebben zich tot 
nieuwe deeltjes verbonden. 3 43% 

Resultaat Delphi ronde 1 Goedgekeurd, gebruikt 
Resultaat Delphi ronde 2 nvt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,4 / 2,2 / 2,5 / 2,6 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,37 / 0,28 (voldoende / matig) 

 
  



Item 22 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te herkennen. Hij heeft 
bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel verrot. 
Wat is er met de appel gebeurd? 

1) De deeltjes waaruit een appel bestaat verdwijnen meer en meer. 1  

1a) De deeltjes waaruit de appel bestaat verdwijnen geleidelijk. 1 10% 

2) De bruine plekken zijn bruine deeltjes die al in de appel zaten en nu gegroeid zijn. 2 6% 

3) Het oppervlak van de appel is van kleur veranderd, de appel is verder van inhoud gelijk 
gebleven. 2  

3a) Het oppervlak van de appel is van kleur veranderd, de stoffen in de appel zijn hetzelfde 
gebleven. 2 22% 

4) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat zijn in energie omgezet. 2  

4a) Enkele van de deeltjes waaruit de appel bestaat zijn in energie omgezet. 2 19% 

5) De deeltjes waaruit de appel bestaat hebben zich met andere deeltjes verbonden. 3 42% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, deels aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,3 / 2,2 / 2,1 / 2,7  
Populairste antwoordoptie 5 
Rit / Rir 0,34 / 0,23 (voldoende / matig) 

 

Item 23 

Een indicator is een stof die van kleur kan veranderen als hij met andere stoffen in aanraking komt. 
 
Wat gebeurt er tijdens de kleurverandering? 

1) De kleurverandering is geen chemische reactie aangezien de indicator nog steeds in 
de oplossing zit. 1  

2) De indicatordeeltjes zijn gelijk gebleven maar hebben een andere kleur gekregen. 2  

3) De indicatordeeltjes zijn in andere deeltjes veranderd die een andere kleur hebben. 2  

4) In de indicator zat een stof met een ander kleur verborgen die vrij komt als een 
bepaalde andere stof aanwezig is.  2  

5) De indicatordeeltjes hebben met andere deeltjes gereageerd. Er is een nieuwe stof 
ontstaan die nieuwe eigenschappen heeft. 3  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 24 (WaC3) 

Bij het aansteken van een ballon gevuld met waterstofgas hoor je een luide knal en zie je een steekvlam. 
Wat is er gebeurd? 

1) Als de ballon knapt kan de waterstof met een luide knal ontsnappen. 1 13% 

2) Het knalt hard omdat de waterstof lucht wordt. 2 3% 

3) Waterstof heeft met koolstofdioxide uit de lucht gereageerd. Dat knalt hard. 2  

3a) Waterstof heeft met koolstofdioxide uit de lucht gereageerd. Dat geeft een harde 
knal. 2 40% 

4) Waterstof heeft met zuurstof uit de lucht gereageerd. Dat knalt hard. 3 39% 

5) Het knalt hard omdat de eigenschappen van waterstofdeeltjes veranderd zijn. 2  

5a) Het knalt hard omdat de eigenschappen van waterstofdeeltjes veranderd zijn. 2 4% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, deels aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,3 / 2,2 / 2,1 / 2,5 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,31 / 0,19 (voldoende / slecht) 

 

Item 25 

Bij het aansteken van een ballon gevuld met waterstofgas hoor je een luide knal en zie je een steekvlam. 
 
Wat is er gebeurd? 

1) De waterstof ontsnapt met een luide knal. 1  

2) De massa van de waterstof neemt abrupt toe. 1  

3) Enkele waterstofdeeltjes verdwijnen met een luide knal. 1  

4) De waterstofdeeltje zijn er nog altijd. 2  

5) In de steekvlam worden alle waterstofdeeltjes vernietigd. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Goedgekeurd, niet gebruikt 
Resultaat Delphi ronde 2 Vervallen 

 
  



Item 26 

Een verse appel die op de komposthoop wordt gegooid is na enkele weken niet meer te herkennen. Hij heeft 
bruine plekken gekregen en is verschrompeld. Men zegt ook, de appel verrot. 
 
Wat gebeurt er met de appel tijdens het verrotten? 

1) De deeltjes waaruit de appel bestaat verdwijnen bij het verrotten. 1  

2) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat lossen tijdens het verrotten op. 1  

2a) Enkele deeltjes waaruit de appel bestaat ontbinden tijdens het verrotten. 1  

3) Het aantal deeltjes waaruit de appel bestaat blijft bij het verrotten gelijk. 2  

4) De appel lost bij het verrotten op. 1  

5) Een groot deel van de appel verdwijnt gewoonweg. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, niet gebruikt 

 

Item 27 (BaB2) 

Ercan wil Faryal voor haar verjaardag een hele grote ballon geven. Faryal is in de winter jarig en juist op haar 
verjaardag is het zeer koud buiten. Ercan blaast de ballon thuis helemaal op en gaat op weg. Als hij bij Faryal 
aankomt is de ballon gekrompen. 
 
Wat is er met de ballon gebeurd? 

1) Een deel van de lucht uit de ballon is door de kou verdwenen. 1 12% 

2) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is onveranderd. 2 42% 

3) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is minder geworden. 1  

3a) Het aantal luchtdeeltjes in de ballon is iets minder geworden. 1 15% 

4) Enkele deeltjes zijn vernietigd. 1 1% 

5) Enkele deeltjes zijn door de koude verdwenen. 1 30% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 1,4 / 1,2 / 1,5 / 1,6 
Populairste antwoordoptie 2 
Rit / Rir 0,61 / 0,54 (goed / goed) 

 
  



Item 28 (WaB3) 

In een luchtdicht afgesloten bakje wordt 2 gram water gedaan. Het bakje weegt samen met het water 102 
gram. Men laat het water verdampen en weegt het bakje opnieuw. 
 
Hoe zwaar is het bakje nu? 

1) Het bakje weegt minder dan 100 gram omdat het water lucht geworden is en lucht 
heel licht is. 2 10% 

2) Het bakje weegt tussen de 100 en 102 gram omdat het water lucht geworden is maar 
dat deze lucht zwaarder is dan “gewone” lucht. 2 28% 

3) Het bakje weegt 102 gram omdat het water nu damp is maar nog net zo veel weegt. 3 46% 

4) Het bakje weegt meer dan 102 gram omdat het nu warm en daarmee groter 
geworden is. 2  

4a) Het bakje weegt meer dan 102 gram omdat het nu warmer en dus groter geworden 
is. 2 0% 

5) Het bakje weegt minder dan 102 gram omdat enkele waterdruppels verdwenen zijn . 1 15% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast 
Resultaat Delphi ronde 2 Goedgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,3 / 2,0 / 2,6 / 2,3 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,48 / 0,37 (goed, voldoende) 

 

Item 29 (ChB3) 

Kevin en Sarah kopen allebei een zak chips. Kevin stopt zijn zak voorzichtig in zijn rugzak zodat de chips heel 
blijven. Sarah is minder voorzichtig en propt haar zak in haar tas. Als ze hun beide zakken openen blijkt dat 
Kevin veel grote chips heeft en dat bij Sarah de meeste zijn gebroken. 
 
Verandert de massa van de chips doordat ze in stukken breken? 

1) Ja, door het in stukken breken is de inhoud van de zak lichter geworden. 1  

1a) Ja, door het in stukken breken is de inhoud van de zak lichter geworden. 1 1% 

2) Ja, de kleine chipskruimels zitten dichter opeen en daardoor is de zak zwaarder 
geworden. 2 7% 

3) Ja, ze zijn lichter omdat door het breken de ingesloten lucht ontsnapt. 2 1% 

4) Nee, de inhoud van de zak heeft een gelijke massa. 3 88% 

5) Ja, enkele chips zijn door het vele breken verdwenen. 1 1% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, opnieuw aangeboden 
Resultaat Delphi ronde 2 goedgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,9 / 2,7 / 2,9 / 3,0 
Populairste antwoordoptie 4 
Rit / Rir 0,41 / 0,34 (goed / voldoende) 

 
  



Item 30 

Uit een afgesloten container kan geen stof ontsnappen. In zo’n container wordt een stukje kool gedaan. De 
container wordt daarna zo sterk verhit dat het stukje kool verbrand. 
 
Hoe zwaar is de container nu? 

1) De container is zwaarder geworden omdat er een chemische reactie plaatsgevonden  
heeft. 2 4% 

2) Koolstof reageert met waterstof tot koolstofdioxide. Dit is zwaarder dan lucht dus de 
container is zwaarder geworden. 2  

2a) Koolstof reageert met zuurstof tot koolstofdioxide. Dat is zwaarder dan lucht dus zal de 
container zwaarder zijn geworden.  2 18% 

3) De container weegt evenveel als ervoor omdat het aantal en het gewicht van de 
deeltjes gelijk zijn gebleven. 3 48% 

4) Het stukje kool wordt koolstofdioxide een daardoor lichter en dus wordt de container 
lichter. 2 24% 

5) Het stukje kool zit niet meer in de container, dus is de container lichter geworden. 1 6% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,4 / 2,0 / 2,6 / 2,7 
Populairste antwoordoptie 3 
Rit / Rir 0,64 / 0,56 (goed / goed) 

 

Item 31 

Op de kermis kan men zwevende ballonnen kopen. Deze ballonnen zijn met een bijzonder gas gevuld. 
 
Met welke uitspraak over de huid van de ballon ben je het eens. 

1) De huid van de ballon wordt door het gas lichter. 2  

2) De huid van de ballon weegt door het gas niets meer. 1  

3) De huid van de gevulde ballon weegt meer. 2  

4) Het gewicht van de huid van de ballon verandert niet. 3  

5) Het gewicht van de huid van de ballon is door het gas minder geworden. 2  

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, vervallen 
 
  



Item 32 

Tom heeft met zijn vader het dak schoongemaakt en hij heeft daar een oude voetbal gevonden. Hij pompt 
de bal op totdat hij hard genoeg is om mee te spelen. 
 
Verandert het gewicht van de bal door het oppompen? 

1) De bal weegt opgepompt meer omdat er nu lucht in de bal zit. 3  

2) De bal weegt opgepompt minder omdat hij eerst compacter was. 2  

3) De bal weegt evenveel als er voor omdat lucht niets weegt. 2  

4) De lucht in de bal maakt de bal lichter omdat lucht licht is. 2  

5) De bal weegt minder omdat enige luchtdeeltjes in de bal verdwijnen. 1  

Resultaat Delphi ronde 1 Goedgekeurd, vervallen 
 

Item 33 (MeB3) 

Metalen garagedeuren gaan in de zomer vaak moeilijker open dan in de winter. 
 
Wat gebeurt met metaal als je het verwarmt? 

1) Bij verwarmen ontstaan nieuwe deeltjes. 1  

1a) Bij verwarmen komen er nieuwe deeltjes bij. 1 9% 

2) Het metaal wordt zwaarder maar er zijn niet meer deeltjes bijgekomen. 2 25% 

3) Het metaal is lichter geworden omdat de dichtheid veranderd is. Het aantal deeltjes is 
onveranderd. 2 15% 

4) Het metaal is even zwaar als voorheen. Ook het aantal deeltjes is niet veranderd. 3 30% 

5) De uitzetting is een optisch fenomeen omdat bij hogere temperaturen objecten groter 
lijken. 1 21% 

Resultaat Delphi ronde 1 Afgekeurd, aangepast  
Resultaat Delphi ronde 2 Afgekeurd, gebruikt 
Gem. score. Tot. / V1 / V2 / V3 2,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 
Populairste antwoordoptie 4 
Rit / Rir 0,48 / 0,36 (goed / voldoende) 

 
  



Bijlage 8. Resultaten per leerling 
Deze bijlage bevat de demografische gegevens van de 67 leerlingen die hebben deelgenomen aan de 
afnamen. Verder de totaalscore en het niveau per leerling en per domein. Verdere data is op verzoek 
beschikbaar bij de onderzoeker. 
 

 Demografie Score per domein Niveau per domein 

 Geslacht Klas profiel Totaal I II III IV Totaal I II III IV 

Leerling 1 V 5v N&G N&T  43 11 13 9 10 3 2 4 3 2 
Leerling 2 V 5v N&G  39 15 7 8 9 2 3 2 2 2 
Leerling 3 V 5v N&G N&T  49 14 12 9 14 3 3 4 3 4 
Leerling 4 M 5v N&G N&T  44 14 12 7 11 3 3 4 2 2 
Leerling 5 V 5v N&T  51 16 10 11 14 3 4 3 4 4 
Leerling 6 M 5v N&G N&T  51 17 13 10 11 3 4 4 3 2 
Leerling 7 V 5v N&G  46 17 9 8 12 3 4 3 2 3 
Leerling 8 V 5v N&G  42 12 11 10 9 2 3 3 3 2 
Leerling 9 M 5v N&G N&T  54 17 12 11 14 4 4 4 4 4 
Leerling 10 M 5v N&T  44 16 12 6 10 3 4 4 2 2 
Leerling 11 M 5v N&G N&T  47 16 10 10 11 3 4 3 3 2 
Leerling 12 M 5v N&T  50 17 12 7 14 3 4 4 2 4 
Leerling 13 V 5v N&G  51 16 12 10 13 3 4 4 3 3 
Leerling 14 M 5v N&G N&T  53 17 13 9 14 4 4 4 3 4 
Leerling 15 V 5v N&G  50 16 12 9 13 3 4 4 3 3 
Leerling 16 V 5v N&G  50 16 12 9 13 3 4 4 3 3 
Leerling 17 V 5v N&G  41 14 10 8 9 2 3 3 2 2 
Leerling 18 V 5v N&G  47 13 13 9 12 3 3 4 3 3 
Leerling 19 M 5v N&G N&T  53 16 12 11 14 4 4 4 4 4 
Leerling 20 M 5v N&G N&T  53 16 13 11 13 4 4 4 4 3 
Leerling 21 M 3v E&M  40 13 10 8 9 2 3 3 2 2 
Leerling 22 M 3v N&G  41 16 8 6 11 2 4 2 2 2 
Leerling 23 V 3v N&G  39 14 8 8 9 2 3 2 2 2 
Leerling 24 M 3v E&M  46 15 11 7 13 3 3 3 2 3 
Leerling 25 M 3v N&G N&T  46 15 11 8 12 3 3 3 2 3 
Leerling 26 V 3v N&G N&T  49 17 8 10 14 3 4 2 3 4 
Leerling 27 M 3v N&G  48 17 9 9 13 3 4 3 3 3 
Leerling 28 M 3v N&G N&T  40 12 8 8 12 2 3 2 2 3 
Leerling 29 V 3v N&G N&T  49 17 11 9 12 3 4 3 3 3 
Leerling 30 V 3v E&M  41 13 11 7 10 2 3 3 2 2 
Leerling 31 M 3v N&T  52 16 13 9 14 3 4 4 3 4 
Leerling 32 V 3v C&M  43 12 11 9 11 3 3 3 3 2 
Leerling 33 V 3v E&M  44 16 11 7 10 3 4 3 2 2 
Leerling 34 V 3v N&G  46 16 11 7 12 3 4 3 2 3 



 Demografie Score per domein Niveau per domein 

 Geslacht Klas profiel Totaal I II III IV Totaal I II III IV 
Leerling 35 M 3v N&G  46 14 12 7 13 3 3 4 2 3 
Leerling 36 V 3v E&M  39 10 9 8 12 2 2 3 2 3 
Leerling 37 V 3v E&M  37 11 8 8 10 2 2 2 2 2 
Leerling 38 V 3v N&G N&T  46 14 10 10 12 3 3 3 3 3 
Leerling 39 M 3v E&M  48 15 12 8 13 3 3 4 2 3 
Leerling 40 V 3v E&M  42 12 11 7 12 2 3 3 2 3 
Leerling 41 M 3v N&G  48 14 13 10 11 3 3 4 3 2 
Leerling 42 M 3v N&T  43 12 11 10 10 3 3 3 3 2 
Leerling 43 M 3v N&T  49 16 11 8 14 3 4 3 2 4 
Leerling 44 M 3v N&T  48 15 12 10 11 3 3 4 3 2 
Leerling 45 M 3v N&T  39 14 9 7 9 2 3 3 2 2 
Leerling 46 M 1v N&G N&T C&M E&M  40 12 11 7 10 2 3 3 2 2 
Leerling 47 M 1v N&G  42 14 10 9 9 2 3 3 3 2 
Leerling 48 M 1v E&M  42 13 12 8 9 2 3 4 2 2 
Leerling 49 M 1v N&T  42 12 11 9 10 2 3 3 3 2 
Leerling 50 V 1v C&M  35 12 7 8 8 2 3 2 2 2 
Leerling 51 M 1v E&M  42 15 8 9 10 2 3 2 3 2 
Leerling 52 V 1v N&G  33 9 8 8 8 2 2 2 2 2 
Leerling 53 V 1v N&T  39 14 8 7 10 2 3 2 2 2 
Leerling 54 M 1v N&T E&M  44 16 10 8 10 3 4 3 2 2 
Leerling 55 M 1v E&M  37 9 10 8 10 2 2 3 2 2 
Leerling 56 M 1v N&T  43 14 9 9 11 3 3 3 3 2 
Leerling 57 M 1v N&T E&M  42 14 8 9 11 2 3 2 3 2 
Leerling 58 M 1v E&M  38 12 11 8 7 2 3 3 2 2 
Leerling 59 M 1v E&M  35 12 5 8 10 2 3 1 2 2 
Leerling 60 M 1v E&M  35 13 6 7 9 2 3 2 2 2 
Leerling 61 M 1v C&M  36 11 8 6 11 2 2 2 2 2 
Leerling 62 V 1v E&M  37 11 8 8 10 2 2 2 2 2 
Leerling 63 M 1v N&G N&T C&M E&M  40 12 12 7 9 2 3 4 2 2 
Leerling 64 V 1v N&G  41 13 10 6 12 2 3 3 2 3 
Leerling 65 V 1v C&M  38 13 7 9 9 2 3 2 3 2 
Leerling 66 V 1v N&G  34 12 7 8 7 2 3 2 2 2 
Leerling 67 V 1v N&G  35 11 6 9 9 2 2 2 3 2 

  



Bijlage 9. Student T tests 
 
T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 1 3 
Gemiddelde 38,63636364 44,36 
Variantie 11,0995671 16,65666667 
Waarnemingen 22 25 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 45  
T- statistische gegevens -5,289712625  
P(T<=t) eenzijdig 1,74305E-06  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,679427393  
P(T<=t) tweezijdig 3,48611E-06  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,014103389  

Tabel 13. Vergelijk absolute scores VWO 1 en VWO 3 
T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 1 5 
Gemiddelde 38,63636364 47,9 
Variantie 11,0995671 19,98947368 
Waarnemingen 22 20 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 35  
T- statistische gegevens -7,553663926  
P(T<=t) eenzijdig 3,73969E-09  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,689572458  
P(T<=t) tweezijdig 7,47938E-09  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,030107928  

Tabel 14. Vergelijk absolute scores VWO 1 en VWO 5 
  



T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 3 5 
Gemiddelde 44,36 47,9 
Variantie 16,65666667 19,98947368 
Waarnemingen 25 20 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 39  
T- statistische gegevens -2,742834534  
P(T<=t) eenzijdig 0,004576277  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,684875122  
P(T<=t) tweezijdig 0,009152554  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,02269092  

Tabel 15. Vergelijk absolute scores VWO 3 en VWO 5 
T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 1 3 
Gemiddelde 2,090909091 2,64 
Variantie 0,086580087 0,24 
Waarnemingen 22 25 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 40  
T- statistische gegevens -4,719627989  
P(T<=t) eenzijdig 1,44005E-05  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,683851013  
P(T<=t) tweezijdig 2,8801E-05  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,02107539  

Tabel 16. Vergelijk cognitief niveau VWO 1 en VWO 3 
  



T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 1 5 
Gemiddelde 2,090909091 3,05 
Variantie 0,086580087 0,365789474 
Waarnemingen 22 20 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 27  
T- statistische gegevens -6,433385153  
P(T<=t) eenzijdig 3,40485E-07  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,703288446  
P(T<=t) tweezijdig 6,8097E-07  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,051830516  

Tabel 17. Vergelijk cognitief niveau VWO 1 en VWO 5 
T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties  
   

 3 5 
Gemiddelde 2,64 3,05 
Variantie 0,24 0,365789474 
Waarnemingen 25 20 
Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  
Vrijheidsgraden 36  
T- statistische gegevens -2,455068971  
P(T<=t) eenzijdig 0,009524493  
Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,688297714  
P(T<=t) tweezijdig 0,019048986  
Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,028094001  

Tabel 18. Vergelijk cognitief niveau VWO 3 en VWO 5 
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