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Samenvatting  
Een standaard natuurkundepracticum wordt veelal gegeven volgens een format waarbij de leerlingen 

een aantal vragen krijgen voorgeschoteld die zij beantwoorden met een aangereikt stappenplan. Dit 

heeft tot gevolg dat de leerlingen weinig tot niet worden uitgedaagd om zelf na te denken over 

oplossingsrichtingen. De intrinsieke motivatie van leerlingen wordt amper gestimuleerd met deze 

practicumstijl. 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek had te maken met het doorbreken van het format van een 

standaard practicum. Er is onderzocht wat het effect is van een verminderde receptuurstijl en het 

laten nadenken van de leerlingen over de aanpak van de taken die horen bij een practicum. 

Interessant hierbij is de wijze waarop leerlingen op zoek zouden gaan naar oplossingen. De vraag 

luidde als volgt: Hoe zouden practica ontworpen moeten worden om intrinsieke motivatie van de 

leerlingen te stimuleren? 

 

Om een antwoord op de hoofdvraag te formuleren hebben de onderzoekers een aantal deelvragen 

opgesteld over Autonomie, Eigenaarschap, Samenwerking, Zelfregulering en Motivatie. Deze eerste 

drie categorieën zijn de basisbehoeften die intrinsieke motivatie ondersteunen en de anderen stellen 

daarnaast vragen over extrinsieke motivatie en ervaring van coaching tijdens het practicum. Op basis 

daarvan hebben leerlingen twee verschillende typen practica moeten uitvoeren, een practicum 

volgens het standaard format (0-meting) en één die was samengesteld volgens een vernieuwde stijl. 

Ter analyse van deze practica kregen de leerlingen een enquête voorgelegd aan de hand van de 

deelvragen; deze bevatte een aantal vragen uit de genoemde categorieën. Daarnaast is de leerlingen 

mondeling om feedback gevraagd en hebben sommige leerlingen deze ook verwerkt in het verslag 

dat zij schreven nadat ze het practicum hadden uitgevoerd. Deze mondelinge en schriftelijke 

feedback is gebruikt als vergelijking met de enquête. De belangrijkste conclusie uit de onderzoek 

enquête is dat de leerlingen van mening zijn dat samenwerking een belangrijke tool is om tot 

resultaatgerichte oplossingen te komen. Deze samenwerking is een van de basisbehoeften.  

 

Opmerkelijk zijn de geringe verschillen tussen de standaard aanpak en het vernieuwde format voor 

wat betreft de overige behoeften in relatie tot intrinsieke motivatie in de enquête. Men zou op basis 

hiervan kunnen concluderen dat het vernieuwde practicum weinig substantiële bijdrage levert aan 

de motivatie van de leerlingen. Echter gaven leerlingen mondeling aan dat zij die nieuwe format 

ervaarden als een positieve verandering die ook motivatie en gevoel van eigenaarschap bevorderde. 

Daarnaast vonden ze het prettig dat ze zelf meer controle hadden over wat zij deden.   

 

Als onderzoekers denken we daarom dat de oorzaak van de toch wel verrassende uitkomsten meer 

gezocht moeten worden bij de opzet van de enquête. Niet alleen de manier van vragen stellen, maar 

ook het oormerken van de vragen naar basisbehoeften van intrinsieke motivatie moet nader worden 

geanalyseerd. We willen dan ook aanbevelen om wat betreft de vraagstelling specifieker te zijn, door 

onder anderen het toevoegen van meerdere waarden die de leerlingen kunnen toekennen aan een 

vraag. Hierdoor is er minder overlap tussen de keuzes en is er waarschijnlijk een duidelijker verschil 

zichtbaar. Verder is het aan te bevelen de typering van de vragen aan een kritische beschouwing te 

onderwerpen. Tenslotte is het ook aan te raden om formele interviews bij de leerlingen af te nemen. 

De informele feedback van de leerlingen heeft veel bijgedragen aan het begrip van de resultaten en 

de beleving van de leerlingen.  
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Inleiding  
De manier waarop natuurkunde practica zijn ontworpen is veelal volgens een “voorgekauwd” 

format.  

De leerlingen krijgen exact te zien welke stappen ze moeten volgen om tot een einddoel te komen. 

Dit heeft onder andere tot gevolg dat leerlingen niet of nauwelijks worden gestimuleerd om actief 

bezig te zijn met het toepassen van geleerde stof.  Het stimuleren van het leerproces van leerlingen 

kan op verschillende manieren gedaan worden. Een van deze manieren is het stimuleren van de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen. Zijn de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, dan gaat de 

kwaliteit van het leerproces omhoog en daarmee ook de resultaten. 

 

Volgens de onderzoekers zijn de voorgeprogrammeerde receptuurpractica niet optimaal stimulerend 

voor deze intrinsieke motivatie en valt er verbetering te halen in de opbrengst van het format.  

  

Het stimuleren van deze intrinsieke motivatie moet natuurlijk wel gebeuren in een leeromgeving die 

voldoet aan een aantal criteria. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met het 

curriculum ook al valt dit misschien buiten de persoonlijke interesses van leerlingen, wensen van de 

school en de algemene kenmerken die bijdragen aan een krachtige leeromgeving. Zonder deze 

onderdelen kan het leerproces in mindere mate plaatsvinden.  

 

De intrinsieke motivatie waarnaar gekeken wordt tijdens dit onderzoek berust op een aantal 

kenmerken. Zo wordt deze motivatie gestimuleerd door verbondenheid, competentie, autonomie en 

coaching. Om dit te ondersteunen wordt er een practicum ontworpen door de onderzoekers wat 

deze kenmerken naar voren laat komen en tegelijkertijd voldoet aan de karakteristieken van een 

goede leeromgeving. In het nieuwe ontwerp zijn opdrachten opgenomen die de leerlingen stuurt in 

de richting van samenwerken. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op hun 

verantwoordelijkheidsgevoel, autonomie/ zelfregulering en daarmee hopelijk motivatie.   

  

Belang van het onderzoek  

Indien leerlingen de gelegenheid krijgen om zelf eerst eens na te denken over een probleem en zelf 

eerst naar oplossingen te zoeken, maak je ze bewust van hun eigen aanpak en kwaliteiten. Het leidt 

ertoe dat ze inzien dat ze zelf invloed hebben op hun inspanningen, met andere woorden dat ze 

kunnen zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces. Wanneer leerlingen denken iets te kunnen, 

zijn ze sneller geneigd er iets mee te doen. Daarnaast raken leerlingen sterker gemotiveerd om te 

leren wanneer hetgeen ze leren een relatie heeft met wat ze zelf kunnen en als ze zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Naast motivatie zorgt het geven van verantwoordelijkheid 

ook voor meer betrokkenheid. Vanwege het voorgekauwde format van practica in de huidige vorm 

worden leerlingen niet tot nauwelijks bewust gemaakt van hun eigen aanpak, omdat de eigen aanpak 

geen prioriteit is: het leren leren wordt niet gestimuleerd. Daarnaast heeft de leerling weinig invloed 

op het leerproces terwijl het toch zelfgestuurd zou moeten zijn. Het vinden van een passende 

methode om hen ondersteuning te bieden tijdens het ontwikkelen van autonomie, kan ervoor 

zorgen dat de leerling beter in staat is om het geleerde in zich op te nemen en vervolgens te kunnen 

reproduceren.  
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Onderzoeksvraag 

Een manier om de kwaliteit van leren van de leerlingen te verhogen, is door de intrinsieke motivatie 

van leerlingen te stimuleren. De stimulatie van deze vorm van motivatie kan op verschillende 

manieren gebeuren. In dit onderzoek wordt er gekeken naar gebruik van een practicum om dit 

teweeg te brengen. Dat houdt in dat er, volgens de onderzoekers, moet worden afgestapt van het 

receptuur format zoals de practica grotendeels zijn opgebouwd om de intrinsieke motivatie te laten 

groeien. De onderzoeksvraag kan dan ook als volgt worden geformuleerd:  

Hoe zouden practica ontworpen moeten worden om intrinsieke motivatie van de leerlingen te 

stimuleren? 

  

Om op deze hoofdvraag een antwoord te geven wordt er gebruik gemaakt van de volgende 

deelvragen:  

1) Hoe ervaren de leerlingen het practicum met betrekking tot eigenaarschap 

2) Hoe ervaren de leerlingen het practicum met betrekking tot autonomie 

3) Hoe ervaren de leerlingen het practicum met betrekking tot zelfsturing 

4) Hoe ervaren de leerlingen het practicum met betrekking tot motivatie 

5) Hoe ervaren de leerlingen het practicum met betrekking tot samenwerking 

 

Aspecten van deze deelvragen zijn uiteindelijk vertaald in concrete items in een vragenlijst voor 

leerlingen. 

 

Hypothese 

Er wordt verwacht dat de leerlingen tijdens het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van het 

practicum een groter gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid ervaren. Daarnaast 

wordt er verwacht dat zij de manier van coaching (in plaats van uitleg) als positief ervaren voor het 

leerproces. Als laatst wordt er verwacht dat de leerlingen zich over het algemeen meer gemotiveerd 

voelen en dat de intrinsieke motivatie vergroot wordt in het nieuwe practicum. Daarbij wordt 

verwacht dat de leerlingen een geringere extrinsieke motivatie vertonen omdat de nadruk ligt bij 

eigen kunnen. 1 

  

                                                           
1 Op basis van kennis en verwachtingen opgedaan tijdens de studie SEC en de literatuurstudie van de onderzoekers. 
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Theoretisch kader  
Om verheldering te brengen over het bovenstaande worden een aantal begrippen uitgelegd. Zo 

wordt er bijvoorbeeld gesproken over intrinsieke motivatie en de bijbehorende kenmerken en 

kwaliteitscriteria van leeromgevingen. Daarnaast wordt er ook een ondersteuning voor de 

deelvragen geformuleerd onder het kopje intrinsieke motivatie.  

 

Intrinsieke motivatie 

Motivatie van leerlingen kan worden gesplitst in intrinsieke en extrinsieke motivatie. De extrinsieke 

motivatie is een vorm van motivatie die niet vanuit de leerling zelf komt. Deze vorm wordt vooral 

gestimuleerd door factoren van buitenaf zoals beloningen, hoge cijfers of meningen van anderen. 

Over het algemeen is extrinsieke motivatie een factor die kan zorgen voor (tijdelijke) verbetering van 

leerhouding. Echter zorgt deze motivatie niet voor de beste leerresultaten.2 Daarnaast blijft deze niet 

bestaan wanneer de prikkel van buitenaf wegvalt. 3 

Intrinsieke motivatie is een vorm van motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Zo kan er een 

persoonlijke interesse zijn in het onderwerp of wil de leerling graag meer leren voor zichzelf. Deze 

motivatie is vaker permanent en heeft geen onderhoud van buitenaf nodig. Vaak algemeen zorgt 

intrinsieke motivatie voor hogere studieresultaten. Volgens de literatuur zijn er verschillende 

aspecten van leren die intrinsieke motivatie kunnen verhogen.4 

Zo spreken Deci and Ryan(1985) over de zelfdeterminatietheorie waarin zij de basisbehoeften voor 

groei als persoon en motivatie opdelen in 3 categorieën.5 

 

1) Autonomie: de drang om invloed te hebben op eigen leven en producten. Het kan letterlijk 

vertaald worden naar het opleggen van eigen wetten en beschrijft het vrij zijn van extern 

bestuur. Autonomie wil echter niet zeggen dat de persoon individueel werkt. 

2) Competentie: de drang om meester te zijn van de leerstof. De leerling moet vertrouwen 

hebben in eigen kunnen en zich de stof eigen maken. 

3) Verbondenheid: de leerling moet zich sociaal verbonden voelen met de omgeving en 

anderen vertrouwen. In een omgeving of leeractiviteit waarbij de leerling zich niet 

verbonden voelt met de omgeving wordt het leerproces bemoeilijkt. 

 

Wanneer er voldaan wordt aan deze drie behoeften kan de intrinsieke motivatie verbeterd worden.67 

 

In zijn afstudeerthesis schreef A.P. Kiewiet (2015) over het autonoom en zelfregulerend werken van 

leerlingen op basis van de zelfdeterminatietheorie van Deci and Ryan. Hij stelde hiervoor een 

vragenlijst op en onderzocht met deze vragenlijst hoe de leerlingen een samenwerkingsopdracht 

ervaarden. In deze vragenlijst die uit 71 vragen bestond, werden verschillende schalen bekeken. 8 

                                                           
2 Rovers, B. 2010 “motiveren en motivatieproblematiek.” Integraal motiveren in het jongerenwerk van de twern, edited by M. Kooijmans. S’hertogenbosch: 
expertisecentrum veiligheid 
3 Wietrak, E. (2017) External incentives and internal motivation- a perfect apiring to boost work performance. From 
https://scienceforwork.com/blog/incentives-motivation-performance/ 
4 Vd Wulp, D. (2015) zelf gereguleerd leren is te leren, vergroot intrinsieke motivatie. From https://wij-leren.nl/zelf-gereguleerd-leren.php 
5 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. 
6 Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American 

Psychologist, 55, 68-78. 
7 Vansteenkiste, M., Lens, W., & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic 
motivation. Educational psychologist, 41(1), 19-31. 
8 Kiewiet, A. (2015). Autonoom en zelfregulerend leren door studenten bij samenwerken aan een complexe leertaak. Masterthesis. Universiteit Utrecht, 

Utrecht. 
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Een van deze categorieën is “Coaching”. In deze categorie worden er vragen gesteld over het niveau 

van coaching van de docent tegenover de leerlingen en of zij dit positief- of negatief ervaarden. 

Leerlingen moeten zelf iets leren. Dat betekent niet dat de rol van de leraar is uitgespeeld, 

integendeel: naast het verstrekken van informatie en het aanzetten tot nauwkeurig waarnemen en 

nadenken is een leraar vooral bezig met coachen. Dat houdt in dat de leraar ervoor moet zorgen dat 

de leerlingen actief worden en blijven, de leerlingen worden zodanig begeleid dat ze op gegeven 

moment zelf eigenaar worden en blijven van beoogde veranderingen9. Om ervoor te zorgen dat een 

practicum aanspreekt op de behoeften van leerlingen in alle leercategorieen, is het belangrijk 

rekening te houden met het niveau van coaching dat zij behoeven. In dit verslag wordt er daarvoor 

over de categorie zelfreguleren gesproken. De leerlingen kregen namelijk alleen coaching wanneer 

dat nodig was. In deze categorie staan vragen die de ervaringen met de coaching omschrijven. 

 

Om de vraag over intrinsieke motivatie te beantwoorden zijn de deelvragen opgesteld aan de hand 

van de bovenstaande informatie. Wanneer aan al de basisbehoeften voldaan wordt en dit in een 

positief ervaren coaching sfeer plaatsvindt, kan volgens de literatuur intrinsieke motivatie bevorderd 

worden.10 Uit deze informatie zijn de volgende onderzoekscategorieen voortgekomen om nadere 

informatie over te verzamelen: 

 

1) Autonomie 

2) Zelfregulering (coaching) 

3) Eigenaarschap (competentie) 

4) Samenwerking (verbondenheid) 

5) Motivatie (extrinsiek) 

 

Deze categorieën zijn omgezet in een vragenlijst. Daarnaast is nog de categorie motivatie toegevoegd 

om onderscheid maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ervaren de leerlingen een 

verandering in onderliggende motivatie, dan zullen zij hoger scoren in de motivatie categorie. 

 

Kwaliteitscriteria van leeromgevingen en leeractiviteiten 

Het onderzoek heeft te maken met de vraag: hoe kun je ervoor zorgen dat de intrinsieke motivatie 

van leerlingen gestimuleerd wordt? Om de intrinsieke motivatie te bevorderen, dient de 

leeromgeving bepaalde kenmerken te hebben. Om de kwaliteit van de leeromgeving en 

leeractiviteiten te behouden wordt er onder anderen gebruik gemaakt van de kwaliteitscriteria die 

door Simons (1999) 11 zijn opgesteld op basis van de omschrijvingen van De Corte (1990) 12 en 

Lodewijks (1993).13 Deze criteria zijn in de vorm van de volgende vragen weergegeven:  

 

                                                           
9 Janson, D. (2015) De coachende rol van leraren. http//wij-leren.nl 
10 Zie bovenstaande referenties 
11 Simons, P.R.J. (1999). Krachtige leeromgevingen. Gids voor onderwijsmanagement, pp. 1 - 11. Universiteit van Utrecht, Utrecht. 
12 De Corte, E. (1990) – Ontwerpen van krachtige leeromgevingen – In M.J. Ippel & J.J. Elshout (Eds.), Training van hogere-orde denkprocessen, Bijdragen aan 

de onderwijsresearch (pp. 133-147), Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse 
13 Lodewijks, J.G.L.C. (1993) – De kick van het kunnen: over arrangement en engagement bij het leren - Inaugurele rede katholieke Universiteit Brabant, 

mesoConsult, Tilburg 

 



8 | P a g e  

- Bevordert de omgeving de aangeboren 

nieuwsgierigheid? Daagt deze de 

lerende uit? 

- Wordt er voldoende informatie 

aangeboden?  

- Wordt er niet te veel informatie 

aangeboden?  

- Wordt de lerende aangezet tot eigen 

denkactiviteiten en meningsvorming?  

- Is er ruimte voor gemeenschappelijke 

betekenisconstructie?  

- Is er ondersteuning bij het vormen van 

een totaalbeeld en het leggen van 

verbanden?  

- Is er aandacht voor het vastleggen van het geleerde en het reflecteren?  

- Is er gelegenheid voor het toepassen en gebruiken en voor het opsporen van 

toepassingsmogelijkheden en -condities?  

 

Bij een krachtige leeromgeving gaat het er om dat leerlingen worden uitgenodigd en uitgedaagd om 

mee te doen, maar vooral mee te denken en zelf richting te geven aan welke kant ze op willen. 14 

Behalve de bovenstaande criteria voor de leeromgeving en leeractiviteiten zijn ook ontwerpprincipes 

zelf belangrijk om in acht te nemen. In het nieuwe practicum wordt de verantwoordelijkheid bij de 

leerlingen gelegd en bij het ontwerp is in dit onderzoek uitgegaan van de principes van Mijland.15 

Deze principes zijn te beschouwen als een specificatie van de criteria van Simons, rekening houdend 

met de huidige tijdgeest. De principes luiden als volgt: 

 

1) Maak gebruik van de nieuwsgierigheid van de leerling 

2) Geef diversiteit de ruimte (iedereen heeft eigen kwaliteiten) 

3) Activeer (laat de leerlingen vooral veel doen) 

4) Geef verantwoordelijkheden (geef de leerlingen beslissingsruimte) 

5) Bouw problemen in (creativiteit is een vereiste) 

6) Laat ze samenwerken (gezamenlijk doel) 

7) Verbind binnen en buiten (link met de echte wereld, contextrijk) 

8) Werk vakoverstijgend/verbindend (combinatie van domeinen) 

9) Laat opbrengsten vastleggen en presenteren 

10) Gebruik digitale mogelijkheden 

 

De ontwikkeling van het nieuwe practicum is gebaseerd op de theorie dat intrinsieke motivatie van 

leerlingen kan worden bevorderd door hen een krachtige leeromgeving te bieden. Om dat te 

onderzoeken zijn, uitgaande van de kwaliteitscriteria waar een dergelijke omgeving aan dient te 

voldoen, enkele categorieën vastgesteld die daarover informatie kunnen geven. Deze categorieën, te 

                                                           
14 De Bruijn, E. Overmaat, M. Glaude, M. Heemskerk, I. Leeman, Y. Roeleveld, j. Vd Venne, L. 2005, krachtige leeromgevingen in het middelbaar 

beroepsonderwijs: vormgeving en effecten. From http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616782 
15 Mijland, E. (2016, April 15). 21e eeuwse vaardigheden: Tien ontwerpprincipes [Web log post]. Retrieved from http://www.bco-onderwijsadvies.nl/blog/21e 

 

Figuur 1: de zes leeractiviteiten van Simons 

http://www.bco-onderwijsadvies.nl/blog/21e
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weten: autonomie, zelfregulering, eigenaarschap, samenwerking en motivatie, worden nader 

onderzocht via een enquête met vragen die gerelateerd zijn aan deze categorieën. 
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Methode 
Onderzoeksgroep 

Voor het onderzoek zijn bovenbouwleerlingen van de VWO en HAVO natuurkunde klassen ingezet, 

variërend in leeftijd van 15 tot 18 jaar met een man-vrouw verhouding van ca. 65%-35%.16 Deze 

leerlingen hebben ervoor gekozen het vak natuurkunde te volgen in hun onderwijsloopbaan en 

hebben tijdens de NaSk lessen in de onderbouw reeds een aantal basisvaardigheden opgedaan. Op 

basis hiervan is aangenomen dat zij zich tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld practica, meer 

konden verdiepen in de taak die voor hen lag. 

De practica die deel uitmaken van dit onderzoek zijn uitgevoerd tijdens de natuurkundelessen in de 

4e klas van het voortgezet onderwijs. Aan deze proeven deden in totaal 98 leerlingen mee van Havo 

en vwo-niveau. 

 

Onderzoeksprocedure 

Voor het onderzoek is zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld. Daartoe zijn de volgende 

instrumenten ingezet: literatuuronderzoek, practicum en een enquête. Daarnaast is ook gebruik 

gemaakt van opmerkingen van leerlingen in de door hen geschreven verslagen betreffende de twee 

onderzoeken. Verder zijn ook opmerkingen van leerlingen die tijdens en na het practicum gemaakt 

zijn meegenomen in het onderzoek. 

 

De leerlingen die deelnamen aan dit onderzoek hebben 2 verschillende practica gedaan waartussen 

een vergelijking gemaakt is. De eerste van de twee is in dit onderzoek gebruikt als nulmeting.  

 

De nulmeting bestond uit het uitvoeren van een standaard practicum binnen de klas. De leerlingen 

kregen hiervoor een handleiding van het practicum en een aantal vragen die ze aan de hand daarvan 

konden beantwoorden. De materialen waren voor de leerlingen klaargezet en ze kregen 50 minuten 

om het practicum uit te voeren.   

 

Het nieuwe practicum besloeg 2 lesuren waarvan de leerlingen tijdens het eerste uur kennis maakten 

met het principe van het practicum. Zij kregen hier de kans een eigen protocol op te stellen aan de 

hand van inhoudelijke vragen over de stof. Deze vragen waren niet met ja of nee te beantwoorden 

en vergden kennis van de recent in de klas behandelde stof. Tijdens dit uur kregen leerlingen de kans 

om te bedenken wat zij moesten doen en het geheel uit te schrijven en tekenen. Het eindproduct 

van dit uur was een zelfgemaakte handleiding die zij konden volgen om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. De leerlingen mochten niet zondermeer overgaan tot uitvoering van het practicum, 

de docent moest hun protocol eerst goedkeuren. Uiteindelijk hebben alle leerlingen goedkeuring 

ontvangen. 

 

  

                                                           
16 Leerlingenregister van de school waar het onderzoek heeft plaats gevonden 
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Practicumontwerp  

Nulmeting  

Het gebruikte practicum is te vinden in de bijlage(A).  

Dit practicum is gekozen vanwege de receptuur stijl. Met deze stijl wordt bedoeld dat de leerlingen 

een systematisch stappenplan aangereikt krijgen van wat ze moeten doen en bijpassende vragen per 

onderdeel. Op deze manier wordt er weinig creativiteit en input van de leerling vereist. Daarnaast is 

het onderwerp van het practicum vergelijkbaar met dat van het practicum nieuwe stijl. In beide 

practica is het de bedoeling dat leerlingen de weerstand van een object gaan berekenen nadat zij een 

opstelling hebben gebouwd (systematische natuurkunde, havo4 hoofdstuk 6, vwo4 hoofdstuk 5). Ze 

gebruiken voor een deel dezelfde materialen en dezelfde meetapparatuur. Met deze apparatuur 

hebben ze al ervaring voordat deze practica gegeven worden. Op deze manier heeft dit geen (zo min 

mogelijk) invloed op de resultaten van het onderzoek. 

 

Practicum nieuwe stijl  

Het nieuwe practicum is ontworpen op een manier waarop onzes inziens de leerlingen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het proces. Ze krijgen een onderzoeksvraag met een inleiding 

aangedragen en gaan hier zelf een protocol voor schrijven. Het uitvoeren van het practicum zelf kost 

1 lesuur waaraan 1 uur vooraf gaat waarin ze zelf deze handleiding opstellen. Tijdens dit uur geven ze 

antwoord op een aantal vragen die uiteindelijk leiden tot het schrijven van een stappenplan met een 

materialenlijst. De leerlingen kiezen op deze manier zelf welke materialen ze zullen gaan gebruiken 

en waarom. Deze keuze wordt beperkt door het practicum, zodat de materialen van tevoren 

klaargezet kunnen worden. Naast de materialen kiezen de leerlingen ook wat ze gaan meten tijdens 

het practicum en hoe zij dat precies gaan doen. Het aantal methoden en de te gebruiken 

meetwaarden om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag, is gering, begeleiding van de 

docent is dan ook gewenst. De docent neemt in deze situatie de rol aan van coach. In plaats van de 

standaard klassikale lesvorm of de docent als enige informatiebron wordt er gebruik gemaakt van de 

eigen ervaringen en kennis van de leerlingen. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen. De docent 

geeft enkel een wedervraag als respons aan de leerling. Op deze manier zijn ze gedwongen zelf de 

informatie te doorgronden en geven zij mondeling aan17 dat ze de onderliggende leerstof van het 

practicum meer eigen maken. Ze weten wat ze doen en vooral waarom ze wat doen tijdens het 

proefje zelf. De handleiding van het practicum is bijgesloten in bijlage B. 

 

In tegenstelling tot het originele practicum bevat de nieuwe stijl enkel een onderzoeksvraag en een 

aantal vragen waarmee ze zelf het protocol op kunnen stellen. Het oude practicum bevat iedere stap 

die de leerlingen moeten zetten om het experiment uit te kunnen voeren. Daarnaast bevat het 

nieuwe practicum ook een inleiding waarin het probleem in een hedendaagse situatie gezet wordt. 

Op deze manier wordt een poging gedaan tot het relateren van het probleem aan de leefwereld van 

de leerling.18 Verder bevat het practicum een materialen lijst die uitgebreider is dan de lijst van 

spullen die ze daadwerkelijk nodig hebben voor het experiment. Op deze manier moeten de 

leerlingen zelf nadenken over het bouwen van een opstelling en hoe ze dingen kunnen meten. Bij de 

havoleerlingen is de lijst wat ingekort voor overzicht. 

 

                                                           
17 NA1/ NA2/ NA3/ NA6/ NA8, 23-6-2017, afsluitende lessen, Feedbackronde  
18 Relatie met leefwereld gelegd. Zo was er een leerlinge die vroeg of het echt zou kunnen werken aangezien haar telefoon kapot gegaan was.  
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Bij het beoordelen van de verslagen werd sterk gekeken naar het schrijven van het materiaal en de 

methode. 

 

Het practicum is ontworpen om de leerlingen actief bij de stof te betrekken door de 

verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen.19 Om deze reden is gekozen het practicum zo op 

te stellen dat het lijnrecht ingaat tegen de receptuurstijl. In plaats van het krijgen van het recept, 

moeten ze deze op basis van vergaarde kennis zelf op stellen. Om dit te realiseren moeten de 

leerlingen op de kennis van henzelf en hun groepsgenoten vertrouwen en zelf tot een product 

komen. 

 

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het practicum bewaard bleef, is tijdens het ontwerp 

rekening gehouden met een aantal ontwerp- en kwaliteitscriteria. Zo is er bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt van de 10 ontwerpprincipes van Mijland. En zijn de kwaliteitscriteria van Simons (1999) 

gebruikt om de kwaliteit van het leerproces te bewaken. 20 In het theoretisch kader zijn de 

ontwerpprincipes, kwaliteitsbewakende vragen en een passend diagram te lezen. 

 

 

Instrumenten 
Enquête 

Er is door middel van een enquête (zie Bijlage C en de volgende paragraaf) gekeken naar de 

ervaringen van de leerlingen tijdens dit practicum en hoe vervolgens de verwerking van de stof en 

het schrijven van een verslag heeft plaatsgevonden. De stellingen in de enquête zijn opgesteld 

volgens de basisbehoeften voor stimulatie van intrinsieke motivatie; autonomie, eigenaarschap en 

samenwerking. Daarnaast zijn ook de thema’s zelfregulering en motivatie toegevoegd om de 

ervaringen met coaching en extrinsieke motivatie in kaart te brengen. (Respectievelijk) 

De vragen zijn ontleend aan een onderzoeksrapport van A. Kiewiet (Kiewiet, 2015). Hij heeft 

onderzoek gedaan naar “Autonoom en zelfregulerend leren door studenten bij samenwerken aan 

een complexe leertaak”. Zijn onderzoek is in het theoretisch kader kort geïntroduceerd. 

Deze enquête bestaat uit 37 stellingen en bevat vragen die verschillende categorieën van intrinsieke 

motivatie ondersteunen. De categorieën die in de enquête aan bod komen zijn hieronder met een 

voorbeeldvraag weergegeven. 

 

1) Autonomie: Als groep stelden wij elkaar vragen om er zeker van te zijn dat wij het 

lesmateriaal, dat wij voor het practicum hadden bestudeerd, begrepen.  

2) Motivatie: Het belangrijkste op dit moment voor mij is het verbeteren van mijn gemiddelde 

voortgangscijfer, dus is mijn grootste zorg om (samen met mijn groep) een goede 

beoordeling te krijgen. 

3) Zelfregulering: De docent stelde vragen waarover wij konden nadenken en dat hielp ons 

verder.  

                                                           
19 De Bruin, K. 2014, “ het leren omgaan met verantwoordelijkheid”. De tweemaster, duivestijn. From https://www.de-
tweemaster.nl/Dalton/Verantwoordelijkheid 
20 Deze principes berusten op 21st century skills en houden in dat het vooral om de leerlingen en hun behoeften moet draaien. Zo moet er gebruik gemaakt 
worden van de nieuwsgierigheid van de leerling, moet diversiteit de ruimte krijgen. Verder moeten de leerlingen geactiveerd worden, verantwoordelijkheid 
krijgen, samenwerken, creativiteit laten zien, verbanden leggen, vakoverstijgend werken en resultaten vastleggen. Verder stelt Mijland dat het integreren van 
digitale mogelijkheden binnen practica een belangrijke rol speelt. Naast deze ontwerprincipes is er ook gekeken naar de theorie van Simons (1999). Deze 
theorie stelt dat de kwaliteit van een leerproces bewaakt moet worden door verschillende criteria voor te leggen. Voldoet een leeractiviteit aan deze criteria, 
dan is er een positieve bijdrage aan het leren. 
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4) Eigenaarschap: Het is voor mij belangrijk dat ik begrijp waar wij als groep bij het practicum 

mee bezig zijn.  

5) Samenwerking: Bij het practicum gaf ik de voorkeur aan opdrachten die mij uitdaagden, 

zodat ik samen met mijn groep nieuwe dingen kon leren.  

 

Bij iedere vraag krijgt de leerling de mogelijkheid een keuze te maken uit: a) bijna niet, b) soms, c) 

vaak en d) bijna altijd. Deze categorieën zijn in de analyse gescoord met een cijfer van 0 tot 3 punten 

waarin 0 punten de bijna niet waarde weergeeft en 3 punten de bijna altijd categorie representeert.   

De enquêtes zijn in de klassen waarin het onderzoek is uitgevoerd tweemaal afgenomen. De eerste 

keer is de meting gedaan over het eerste practicum. De tweede keer hebben de leerlingen de 

enquête ingevuld over het 2e practicum. Om zeker duidelijk te maken dat de 2e enquête bij het 2e 

practicum hoorde, zijn deze enquêtes als bijlage van de verslagen ingeleverd. Het inleveren van de 

bijlage gaf een bonus op het verslag. Hiermee werd, heel ironisch, gebruik gemaakt van extrinsieke 

motivatie om de leerlingen een actie te laten verrichten. 

 

Mondelinge feedback  

Behalve de enquête zijn ook een paar open vragen aan de leerlingen gesteld. Deze vragen werden 

gesteld tijdens de voorbereidende les van het practicum, het practicum zelf en in de aanloop naar 

het inleveren van het verslag. Een deel van de dataverwerking wat de leerlingen deden vond plaats 

tijdens de les. Op deze momenten is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid ze vragen te stellen.  

Het doel van deze open vragen was de leerlingen de mogelijkheid te bieden om aan te geven wat ze 

persoonlijk hadden geleerd en wat voor hen het verschil is tussen de practica zoals ze die tot nu toe 

hebben moeten uitvoeren en het practicum ontworpen bij het onderzoek. Voorbeelden van deze 

vragen staan hieronder gegeven.21  

 

1) Heb je het gevoel dat je tijdens dit practicum harder wilde werken? 

2) Heb je het gevoel dat je tijdens dit practicum meer zelf mocht bepalen hoe je het uitvoerde? 

3) Heb je het gevoel dat je van dit practicum meer geleerd hebt dan tijdens andere practica? 

4) Wat vond je het meest bijzonder aan dit practicum? 

5) Zou je liever meer practica in de nieuwe stijl doen dan in de stijl die je gewend bent? 

 

Daarnaast hebben leerlingen ook de kans gekregen om zelf mondelinge en schriftelijke feedback te 

geven waar zij dat nodig of prettig achtten. Dit kon inhouden dat de leerlingen zelf kwamen vertellen 

hoe zij het practicum en de daarbij horende verwerking van data ervaarden, of dat zij opmerkingen in 

het bijbehorende verslag verwerkten. Deze feedback is ook gebruikt bij de vergelijking van hoe de 

twee typen practica door hen zijn ontvangen. 

 

De feedback vanuit de leerlingen is op een informele manier vergaard. Zo is er bijvoorbeeld geen 

specifiek interview gehouden met de deelnemende leerlingen. Feedback vanuit de leerlingen is 

tijdens de lessen en de korte gesprekken genoteerd. Uiteindelijk hebben 17 leerlingen in het verslag 

geschreven over de samenwerking en gedragen verantwoordelijkheid en hebben bijna alle leerlingen 

mondelinge feedback gegeven. Omdat deze feedback op een informele manier gegeven werd, is het 

niet mogelijk citaten te geven van de leerlingen. De aantekeningen die tijdens de lessen gemaakt 

                                                           
21 Aantekeningen verantwoordelijk docent  
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werden over de feedback bestonden uit zinsfragmenten die aangaven wat de inhoud van het 

commentaar van de leerlingen was. Enkel citaten als “veel leuker”, “minder saai”, “samenwerking 

veel belangrijker” en “veel meer van geleerd” komen voort uit deze aantekeningen.  

 

Analyse 

De ingevulde enquêtes van de nul- en nieuwe meting zullen met elkaar statistisch vergeleken 

worden. Deze analyse zal worden gedaan met een paired sample t-test. Naast deze analyse per 

categorie, worden ook de vragen (items) individueel met elkaar vergeleken. Deze analyse wordt ook 

gedaan met een paired sample t-test. In het geval van weinig significant verschil op schaalniveau kan 

dit inzicht bieden in de individuele resultaten die de items geven. 

 

Deze test is gekozen vanwege het feit dat we een meting en een nulmeting hebben. Met deze twee 

metingen bij dezelfde groep met een overeenkomende enquête, is dit de beste statistische 

benadering om significantie in verschillen in kaart te brengen. In een paired t-test is een verschil 

tussen de twee geteste groepen significant wanneer de p-waarde gelijk is aan of kleiner is dan 0,05 

(5%).  

 

Ook worden de standaarddeviaties op categorie (schaal) en item niveau vergeleken om 

overeenkomsten tussen ervaringen van de leerlingen te peilen. Een afwijking in grootte van een 

standaarddeviatie kan duiden op een grotere of kleinere variatie in ervaringen van de leerlingen. 

 

Na de analyse van de enquêtes worden de resultaten naast de feedback van de deelnemende 

leerlingen gelegd. Hieruit zal blijken of de enquêtes nauwkeurig genoeg weergeven wat de leerlingen 

als verschillen ervaren hebben. Op deze manier wordt er, naast een analyse van de resultaten van de 

enquête, ook gekeken naar de methode die gebruikt is om de data te verkrijgen. Daarmee wordt 

tevens betrouwbaarheid van de enquête onder de loep genomen. Daarnaast is de kwaliteit van de 

enquête nogmaals onderzocht door de Cronbach’s alfas per categorie (schaal) te berekenen. Hieruit 

bleek dat enkel de categorieën autonomie en zelfsturing op categorie-/schaalniveau geanalyseerd 

zouden mogen worden. De andere drie categorieën niet. Toch zijn de categorieën wel op 

schaalniveau vergeleken, waarbij moet worden opgemerkt dat de resultaten die dit oplevert met de 

nodige voorzichtigheid beschouwd moeten worden. Op itemniveau is dan ook verder gekeken naar 

mogelijke verschillen. 

 

De items zijn met een paired t-test op statistische verschillen gecheckt. Met deze testen zijn er in 4 

van de 5 categorieën significante verschillen gevonden tussen de antwoorden op specifieke items. De 

categorieën samenwerking, autonomie, eigenaarschap en motivatie bevatten vragen waar de 

leerlingen verschillend op hebben geantwoord. 

 

 

Resultaten 
Uit de analyse van de resultaten valt op dat de 1e vier categorieën geen significant verschil vertonen 

tussen de nulmeting en de meting na het vernieuwde practicum. Echter, in de laatste categorie (de 

categrorie samenwerking), is een duidelijk verschil te zien tussen de eerste en tweede meting die is 

uitgevoerd. De samenwerkingscomponent is volgens de enquêtes die de leerlingen ingevuld hebben 



15 | P a g e  

sterker naar voren gekomen in het nieuwe practicum. Hieronder wordt op de resultaten uitgebreider 

ingegaan. 

 

 

Autonomie 

Door de Cronbach’s alfas te bepalen van de schaal autonomie wordt de betrouwbaarheid en 

samenhang van de items die de categorie vormen vastgesteld. De waarden die horen bij deze 

categorie zijn te vinden in de onderstaande tabel: 

 

Categorie Nieuw Oud Gemiddeld 

Autonomie 0,572378 0,49733 0,534854 

 

Met deze informatie wordt besloten dat de analyse op schaalniveau toch, al is het weinig, bij kan 

dragen aan algemene conclusies van dit onderzoek. 

De vergelijking tussen de twee practica (nieuw vs. oud) is weergegeven in figuur A1: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

no result  

  

no result  

  

 

 

 

A1: t-Test: Paired Two Sample for Means, Autonomie  

 

Deze analyse geeft aan dat er op schaal niveau geen verschil is tussen de nieuwe en oude stijl van het 

practicum. Om deze reden is er ook een analyse gedaan per vraag binnen de categorie. De 

gemiddelden van de antwoorden en standaarddeviatie zijn weergegeven in figuur A2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autonomie – 

 nieuw  

Autonomie – 

 oud  

Mean  1,59 1,55 

Variance  0,69 0,70 

Observations  759 759 

Pearson Correlation  0,075  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  758  

t Stat  0,99  

P(T<=t) one-tail  0,16  

t Critical one-tail  1,6  

P(T<=t) two-tail  0,32  

t Critical two-tail  1,96  
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Vraagnummer  Oude stijl gem.  Oude stijl stdev.  Nieuwe stijl gem.  Nieuwe stijl stdev.  

2  1,76  0,61  1,43  0,77  

7  0,97  0,98  1  0,93  

8  1,19  0,76  1,33  0,76  

10  1,84  0,79  1,74  0,81  

12  1,5  0,81  1,81  0,60  

13  1,80  0,62  1,93  0,57  

19  1,75  0,87  1,54  0,94  

23  1,3  0,72  1,60  0,88  

28  1,23  0,83  1,25  0,75  

34  1,77  0,70  1,83  0,68  

35  1,94  0,67  2,06  0,66  

A2: Gemiddelde antwoorden per vraag en standaarddeviatie, autonomie 

 

Alle vragen binnen de categorie zijn onderworpen aan een paired sample t-test om de nieuwe en 

oude stijl met elkaar te vergelijken. Uit deze analyse bleek een statistisch verschil te bestaan bij vraag 

2 (“Wij maakten eenvoudige grafieken, diagrammen of tabellen die ons hielpen om het lesmateriaal 

te organiseren en te kunnen toepassen bij de opdrachten”) en vraag 23 (“Als groep stelden wij elkaar 

vragen om er zeker van te zijn dat wij het lesmateriaal, dat wij voor het practicum hadden 

bestudeerd, begrepen”). Bij beide vragen wordt door de leerlingen aangegeven dat zij een sterker 

gevoel van autonomie ervaren in het practicum met de vernieuwde stijl. In de figuren hieronder is 

aangegeven wat de uitkomsten van de statistische analyse waren in de vergelijking van de nieuwe en 

oude stijl van vraag 2 en 23. 

 

 

 

 

 t-Test: Paired Two Sample for Means   t-Test: Paired Two Sample for Means  

 nieuw  oud    nieuw  oud  

 Mean  1,405797 1,753623   Mean  1,57971 1,304348 

 Variance  0,627025 0,394288   Variance  0,806053 0,538363 

 Observations  69 69   Observations  69 69 

 Pearson Correlation  0,115304    Pearson Correlation  -0,02621  

 Hypothesized Mean Difference  0    Hypothesized Mean Difference  0  

 Df  68    Df  68  

 t Stat  -3,034359    t Stat  1,947852  

 P(T<=t) one-tail  0,001706    P(T<=t) one-tail  0,027781  

 t Critical one-tail  1,667572    t Critical one-tail  1,667572  

 P(T<=t) two-tail  0,003413    P(T<=t) two-tail  0,055562  

 t Critical two-tail  1,995469    t Critical two-tail  1,995469  

A3: paired sample t-test vraag 2  A4: paired sample t-test vraag 23 
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Zoals te zien is in figuur A2 wijken geen van beide vragen af van de overige vragen in de categorie. 

Dat wil zeggen, de standaarddeviatie van de twee (zowel nieuw als oud) valt binnen de extremen van 

de categorie. Dat geldt ook voor het gemiddelde antwoord op de vraag. 

Er is wel een verschil in eensgezindheid van de leerlingen te zien bij vraag 12 (“Als wij in de war 

raakten over iets dat wij aan het lezen waren tijdens de opdrachten, begonnen wij opnieuw om 

samen te proberen het uit te zoeken”) De standaarddeviatie van de nieuwe en oude stijl had een 

verschil van meer dan 0,2. De leerlingen waren het meer eens met elkaar bij de nieuwe stijl.  

 

Uit de mondelinge feedback kwam naar voren dat zij veel meer gebruik maakten van kennis die zij 

eerder hadden opgedaan. Daarnaast gaven zij aan dat het feit dat ze zelf verantwoordelijk waren 

voor het opstellen van het protocol en het gebruiken van deze kennis om dit te doen een positieve 

verandering vonden in het practicum. Het zelfstandig functioneren binnen het practicum gaf een 

gevoel van voldoening aan de leerlingen22  

 

Motivatie 

Door de Cronbach’s alfas te bepalen van de schaal motivatie wordt de betrouwbaarheid en 

samenhang van de items die de categorie vormen vastgesteld. De waarden die horen bij deze 

categorie zijn te vinden in de onderstaande tabel: 

 

Categorie Nieuw Oud gemiddeld 

Motivatie 0,437461 0,299656 0,3685585 

 

De betrouwbaarheid valt buiten de acceptabele waarden. Hierom wordt geconcludeerd dat de 

conclusie op schaalniveau niet mee mag worden genomen in de conclusie van dit onderzoek. Toch 

worden de oude en nieuwe data met elkaar vergeleken, wellicht leidt dat tot nieuwe inzichten. 

De vergelijking tussen de twee practica (nieuw vs. oud) de resultaten weergegeven in figuur M1: 
 

  

  

  

  

  

  

no result  

  

no result  

  

 

 

 

 

 

M1: t-Test: Paired Two Sample for Means, Motivatie  

                                                           
22 Leerlingen NA1/ NA2/ NA3 2016-2017, verwerkingsles 1. 

 Motivatie –

nieuw 

Motivatie – 

oud 

Mean  1,73 1,64 

Variance  1,08 1,23 

Observations  207 207 

Pearson Correlation  0,46  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  206  

t Stat  1,18  

P(T<=t) one-tail  0,12  

t Critical one-tail  1,65  

P(T<=t) two-tail  0,24  

t Critical two-tail  1,97  
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Deze analyse geeft aan dat er op schaal niveau geen verschil is tussen de nieuwe en oude stijl van het 

practicum. Om deze reden is er ook een analyse gedaan per vraag binnen de categorie. De 

gemiddelden van de antwoorden en standaarddeviatie zijn hieronder gegeven in figuur M2: 

 

Vraagnummer  Oude stijl gem.  Oude stijl stdev.  Nieuwe stijl gem.  Nieuwe stijl stdev.  

4  0,56  0,75  0,81  0,86  

26  2,13  0,77  2,03  0,82  

27  2,30  0,83  2,35  0,72  

M2: Gemiddelde antwoorden per vraag en standaarddeviatie, motivatie  

 

Alle vragen binnen de categorie zijn onderworpen aan een paired sample t-test om de nieuwe en 

oude stijl met elkaar te vergelijken. Uit deze analyse bleek een statistisch verschil te bestaan bij vraag 

4 (“Ik had vaak geen zin en voelde mij verveeld bij het uitvoeren van de opdrachten en wilde al 

stoppen voordat ik het werk af had dat ik met mijn groepsgenoten had afgesproken”). De resultaten 

van de statistische analyse van vraag 4 zijn in figuur M3 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3: t-test: paired two sample for means 

 

De motivatie lijkt in de enquête minder te zijn geworden dan dat deze was bij het practicum oude 

stijl. Alle vragen in deze categorie zijn gesteld in de negatieve vorm. Dat wil zeggen, een lagere 

waarde is een positieve verandering. Wat opvalt is dat het gemiddelde antwoord van vraag 4 sterk 

afwijkt van de andere vragen in de categorie, die in zowel de nieuwe als oude variant van het 

practicum hoger dan een 2,0 scoren. 

De standaarddeviatie geeft geen alarmerende uitschieters of resultaten.   

De leerlingen geven echter mondeling aan dat zij het practicum hebben ervaren als iets waar zij 

liever mee aan de slag gingen en wat zij leuker vonden dan de voorgaande practica. Ze keken uit naar 

het zelf uitvoeren van het practicum en voelden zich trots op het resultaat wat zij behaalden.2324 De 

                                                           
23 Leerlingen NA1/ NA2/ NA3/NA6/NA8, 2016-2017, voorbereidende les 
24 Leerlingen NA1/ NA2/ NA3, 2016-2017, Discussie ingeleverde verslag 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 nieuw  oud  

Mean  0,8115942 0,536233 

Variance  0,74339301 0,487639 

Observations  69 69 

Pearson Correlation  0,04814184  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  68  

t Stat  2,11187809  

P(T<=t) one-tail  0,01918681  

t Critical one-tail  1,66757228  

P(T<=t) two-tail  0,03837362  

t Critical two-tail  1,99546893  



19 | P a g e  

resultaten van de enquête komen dus niet overeen met de resultaten die de leerlingen mondeling 

verstrekt hebben. 

 

Zelfsturing 

Door de Cronbach’s alfas te bepalen van de schaal zelfsturing wordt de betrouwbaarheid en 

samenhang van de items die de categorie vormen vastgesteld. De waarden die horen bij deze 

categorie zijn te vinden in de onderstaande tabel: 

 

Categorie Nieuw Oud gemiddeld 

Zelfsturing  0,629098 0,60664 0,617869 

 

Binnen deze schaal vallen de waarden binnen het betrouwbare kader en daarom worden de 

resultaten van de analyse op schaalniveau meegenomen in de conclusie van het onderzoek. 

De vergelijking tussen de twee practica (nieuw vs. oud) is weergegeven in figuur Z1: 

 

 

Zelfregulering - 

nieuw 

Zelfregulering – 

 oud  
Mean 1,85 1,85  
Variance 0,55 0,54  
Observations 483 483  
Pearson Correlation 0,07   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 482   
t Stat -0,05   
P(T<=t) one-tail 0,48  no result 

t Critical one-tail 1,65   
P(T<=t) two-tail 0,96  no result 

t Critical two-tail 1,96    
Z1: t-Test: Paired Two Sample for Means, Zelfsturing 

 

Deze analyse geeft aan dat er op schaal niveau geen verschil is tussen de nieuwe en oude stijl van het 

practicum. Om deze reden is er ook een analyse gedaan per vraag binnen de categorie. De 

gemiddelden van de antwoorden en standaarddeviatie zijn hieronder gegeven in figuur Z2: 

 

Vraagnummer  Oude stijl gem.  Oude stijl stdev.  Nieuwe stijl gem.  Nieuwe stijl stdev.  

1  1,93  0,61  1,77  0,62  

15  1,89  0,72  2,04  0,67  

16  2,06  0,71  1,99  0,79  

29  1,99  0,70  1,99  0,79  

30  1,93  0,79  1,80  0,77  

32  1,62  0,68  1,67  0,67  

33  1,52  0,78  1,71  0,74  

Z2: Gemiddelde antwoorden per vraag en standaarddeviatie, Zelfsturing  
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De statistische analyse per vraag (paired sample t-test) heeft voor deze categorie geen significante 

verschillen opgeleverd. Wat wel opvalt aan de algemene data in deze categorie is dat er erg weinig 

verschil is tussen de gemiddelde waarden van de data. Iedere vraag, zowel in de nieuwe als oude 

categorie, valt binnen de 1,5 en 2,1. Er zijn geen vragen die opvallend afwijkende gemiddelden 

weergeven ten opzichte van de rest van de vragen binnen de categorie. Daarnaast is het ook 

noemenswaardig dat de standaarddeviatie binnen deze categorie lager lijkt te zijn dan de 

standaarddeviatie in de andere categorieën. De leerlingen waren het sterker met elkaar eens bij het 

beantwoorden van de vragen behorend tot deze categorie. 

 

Eigenaarschap 

Door de Cronbach’s alfas te bepalen van de schaal eigenaarschap wordt de betrouwbaarheid en 

samenhang van de items die de categorie vormen vastgesteld. De waarden die horen bij deze 

categorie zijn te vinden in de volgende tabel: 

 

Categorie Nieuw Oud gemiddeld 

Eigenaarschap  0,178917 0,429226 0,3040715 

 

De betrouwbaarheid valt buiten de acceptabele waarden. Hierom wordt geconcludeerd dat de 

conclusie op schaalniveau niet mee mag worden genomen in de conclusie van dit onderzoek. 

Toch is er een vergelijking gemaakt tussen het nieuwe en het oude practicum om tot eventuele 

inzichten te kunnen komen. 

 

De vergelijking tussen de twee practica (nieuw vs. oud) de resultaten weergegeven in figuur E1:  

 

E1: t-Test: Paired Two Sample for Means, Eigenaarschap 

 

Deze analyse geeft aan dat er op schaal niveau geen verschil is tussen de nieuwe en oude stijl van het 

practicum. Om deze reden is er ook een analyse gedaan per vraag binnen de categorie. De 

gemiddelden van de antwoorden en standaarddeviatie zijn weergegeven in figuur E2: 

 

 

 Eigenaarschap - 

nieuw 

Eigenaarschap 

– oud 

 

Mean  1,77 1,82  

Variance  0,65 0,71  

Observations  276 276  

Pearson Correlation  0,26   

Hypothesized Mean Difference  0   

Df  275   

t Stat  -0,90   

P(T<=t) one-tail  0,19   no result 

t Critical one-tail  1,65   

P(T<=t) two-tail  0,37   no result 

t Critical two-tail  1,97   
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Vraagnummer  Oude stijl gem.  Oude stijl stdev.  Nieuwe stijl gem.  Nieuwe stijl stdev.  

3  1,45  0,67  1,57  0,67  

5  2,30  0,61  2,04  0,60  

6  2,23  0,63  2,13  0,66  

31  1,25  0,87  1,39  0,94  

E2: Gemiddelde antwoorden per vraag en standaarddeviatie, Eigenaarschap 

 

Alle vragen binnen de categorie zijn onderworpen aan een paired sample t-test om de nieuwe en 

oude stijl met elkaar te vergelijken. Uit deze analyse bleek een statistisch verschil te bestaan bij vraag 

5 (“Het is voor mij belangrijk dat ik begrijp waar wij als groep bij het practicum mee bezig zijn”). Als 

leerlingen zelf iets moeten doen in plaats van dat het voor ze gedaan wordt, begrijpen ze de stof 

beter en worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces. De resultaten van de statistische 

analyse van vraag 5 is in figuur E3 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3: t-test: paired two sample for means 

 

Deze vraag duidt aan dat de leerlingen een verminderd gevoel van eigenaarschap hebben wanneer 

zij het practicum in de nieuwe stijl uitvoeren. Hoewel de enquête dit aangeeft, geven de leerlingen 

zelf aan dat zij een grotere behoefte hadden aan het begrijpen van de stof en het practicum dan bij 

eerdere practica. In deze categorie valt het op dat de 4 vragen qua beoordeling in tweeën gesplitst 

zijn. Zo zijn vraag 3 en 31 beiden beoordeeld met gemiddelden tussen de 1,2 en 1,6 in beide 

metingen. Vragen 5 en 6 daarentegen zijn beoordeeld met gemiddelden tussen de 2 en 2,3. Waar 

deze afwijking aan kan liggen wordt besproken in de discussie van dit document. 

 

Vraag 31 gaf een hogere standaarddeviatie dan de andere 3 vragen. Dat wil zeggen dat de leerlingen 

minder eensgezind waren bij deze vraag, hun mening varieerde hier. 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 nieuw  oud  

Mean  2,014492754 2,289855 

Variance  0,42625746 0,385337 

Observations  69 69 

Pearson Correlation  -0,046803227  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  68  

t Stat  -2,481643597  

P(T<=t) one-tail  0,007777158  

t Critical one-tail  1,667572281  

P(T<=t) two-tail  0,015554316  

t Critical two-tail  1,995468931  
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In de feedback vanuit de leerlingen werd echter duidelijk aangegeven dat ze zich meer 

verantwoordelijk voelden tijdens het uitvoeren van het practicum en het verwerken van de 

vergaarde data. Het practicum voelde voor de leerlingen als een eigen project, in tegenstelling tot 

een standaard practicum.25  

 

Samenwerking 

Door de Cronbach’s alfas te bepalen van de schaal samenwerking wordt de betrouwbaarheid en 

samenhang van de items die de categorie vormen vastgesteld. De waarden die horen bij deze 

categorie zijn te vinden in de onderstaande tabel: 

 

Categorie Nieuw Oud gemiddeld 

Samenwerking  0,454007 0,407699 0,430853 

 

De betrouwbaarheid valt buiten de acceptabele waarden. Hierom wordt geconcludeerd dat de 

conclusie op schaalniveau niet mee mag worden genomen in de conclusie van dit onderzoek. 

 

De vergelijking tussen de twee practica (nieuw vs. oud) de resultaten weergegeven in figuur S1: 

 

Samenwerking - 

nieuw 

Samenwerking – 

oud  
Mean 1,66 1,53  
Variance 0,71 0,77  
Observations 690 690  
Pearson Correlation 0,18   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 689   
t Stat 3,00   
P(T<=t) one-tail 0,001416877  result 

t Critical one-tail 1,65   
P(T<=t) two-tail 0,002833754  result 

t Critical two-tail 1,96    
S1: t-Test: Paired Two Sample for Means, Samenwerking  

 

Uit deze analyse blijkt dat er een significant verschil zit tussen de antwoorden van de leerlingen. De 

leerlingen hebben de samenwerking sterker ervaren in het nieuw ontworpen practicum dan in de 

oude variant. 

 

Naast deze analyse is ook een onderscheid tussen de verschillende vragen onderzocht in de categorie 

samenwerking. De gemiddelde antwoorden met standaarddeviatie per vraag zijn weergegeven in 

figuur S2:  

 

 

 

                                                           
25 Leerlingen NA1/ NA2/ NA3/NA6/NA8, 2016-2017, verwerkingsles 1.  
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Vraagnummer  Oude stijl gem.  Oude stijl stdev.  Nieuwe stijl gem.  Nieuwe stijl stdev.  

9  2,14  0,86  2,22  0,85  

11  1,23  0,86  1,48  0,83  

14  1,37  0,76  1,67  0,81  

17  0,99  0,80  1,30  0,87  

18  1,52  0,77  1,59  0,71  

20  1,31  0,83  1,43  0,89  

21  1,84  0,66  1,83  0,59  

22  1,24  0,81  1,43  0,81  

24  2,23  0,70  2,17  0,68  

25  1,41  0,69  1,51  0,75  

S2: Gemiddelde antwoorden per vraag en standaarddeviatie, Samenwerking  

 

Alle vragen zijn vergeleken met die van het andere practicum. Daaruit zijn significante verschillen 

naar voren gekomen voor vraag 11, 14 en 17. De gedetailleerde resultaten van de statistische 

analyse per vraag (met een paired sample t test) zijn hieronder weergegeven. De vergelijking van 

standaarddeviaties binnen deze categorie gaf geen alarmerende afwijkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3: t-test: paired two sample for means, vraag 11 

 

Vraag 11 (“Bij dit soort practica geeft ik de voorkeur aan lesmateriaal dat mij nieuwsgierig maakt, ook 

al is het lesmateriaal moeilijk om te bestuderen”), gaf aan dat de leerlingen in de nieuwe stijl een 

sterker gevoel van interesse hadden. 

 

 

 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 nieuw  oud  

Mean  1,47826087 1,217391 

Variance  0,694373402 0,76087 

Observations  69 69 

Pearson Correlation  -0,064214701  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  68  

t Stat  1,741322713  

P(T<=t) one-tail  0,04307473  

t Critical one-tail  1,667572281  

P(T<=t) two-tail  0,08614946  

t Critical two-tail  1,995468931  
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S4: t-test: paired two sample for means, vraag 14 

 

Vraag 14 (“Bij het practicum gaf ik de voorkeur aan opdrachten die mij uitdaagden, zodat ik samen 

met mijn groep nieuwe dingen kon leren”) was de vraag die hier aan de leerlingen gesteld werd. Ook 

hieruit blijkt dat de leerlingen liever een uitdaging aangaan in groepsvorm, zoals bij het nieuwe 

practicum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5: t-test: paired two sample for means, vraag 17 

 

Vraag 17 (“Als wij door het practicum het lesmateriaal niet begrijpen, komt dat doordat wij niet 

genoeg ons best hebben gedaan om samen te werken”) gaf aan dat de leerlingen samenwerking als 

belangrijk beschouwen. Het begrip van de stof is gebaseerd op het werken met elkaar volgens het 

nieuwe practicum. 

Verder gaven de leerlingen ook aan dat ze het gevoel hadden dat iedereen moest begrijpen wat er 

gebeurde. Vaak kan een van de groepsgenoten “achterover leunen” terwijl de rest het meest doet. 8 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 nieuw  oud  

Mean  1,666666667 1,362319 

Variance  0,666666667 0,587383 

Observations  69 69 

Pearson Correlation  -0,062667857  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  68  

t Stat  2,19010162  

P(T<=t) one-tail  0,015975043  

t Critical one-tail  1,667572281  

P(T<=t) two-tail  0,031950085  

t Critical two-tail  1,995468931  

t-Test: Paired Two Sample for Means 

 nieuw  oud  

Mean  1,304347826 0,985507 

Variance  0,773657289 0,661552 

Observations  69 69 

Pearson Correlation  0,026811946  

Hypothesized Mean Difference  0  

Df  68  

t Stat  2,240907441  

P(T<=t) one-tail  0,014150672  

t Critical one-tail  1,667572281  

P(T<=t) two-tail  0,028301345  

t Critical two-tail  1,995468931  
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In dit geval echter, moest iedereen zijn steentje bijdragen door de verschillende aspecten van het 

practicum. 

 

Algemene feedback vanuit de leerlingen 

Wanneer de leerlingen werd gevraagd wat zij de meest duidelijke verschillen vonden in hun manier 

van ervaren van het practicum, gaven zij aan dat de nadruk in het nieuwe format meer lag bij eigen 

vindingrijkheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen gaven aan dat zij meer waren aangewezen op 

elkaar en de stof, dat zij beter na moesten denken over iedere stap die zij zetten, omdat ze zelf het 

plan op moesten stellen en dat ze over het algemeen het gevoel hadden dat zij meer leerden tijdens 

het uitvoeren van het practicum en het schrijven van het verslag. Wat erg belangrijk is, is de reactie 

van de leerlingen tijdens het practicum zelf. Hoewel tijdens het nieuwe practicum niet alles 

vlekkeloos liep (wat kapot materiaal) gaven de leerlingen aan dat zij in het nieuwe format meer 

plezier hadden in het uitvoeren van het practicum. Daarnaast is ook door de onderzoeker(s) 

opgemerkt dat de werkhouding en sfeer positief veranderden tijdens het nieuwe practicum ten 

opzichte van het oude practicum. De leerlingen werkten serieus en ondersteunden elkaar binnen de 

gemaakte teams. Ze vonden het werken “ leuker”, “ uitdagender”, “interessanter” en “ 

verfrissend”.26 Ze hadden het gevoel dat ze “meer moesten doen en daarom ook meer leerden”. Het 

schrijven van een eigen methode hadden ze “ nog nooit gedaan” en zorgde voor ervoor dat ze zich 

“verantwoordelijk voelden voor het resultaat”.27 Wanneer er iets fout ging “moesten we zelf een 

oplossing zoeken” en “moesten we goed nadenken”. Er is gebleken dat de leerlingen graag wilden 

vertellen over het 2e experiment. Velen van hen hebben dit gedaan via de discussie van het verslag 

en anderen deden dit mondeling. Wanneer hen werd gevraagd waarom ze dit wilden doen bleek dat 

zij een gevoel van trots hadden over het feit dat ze zelf het experiment hadden mogen opzetten en 

dat zij het gevoel hadden meer geleerd te hebben in deze nieuwe stijl van practica uitvoeren.  

Hoewel deze informatie niet naar voren is gekomen bij de analyse van de ingevulde enquêtes, is deze 

toch belangrijk om mee te nemen in de conclusies van dit onderzoek.28 29 

 

  

                                                           
26 Practicumles NA1/NA2/NA3/NA6/NA8 
27 Discussies van ingeleverde verslagen NA1/NA2/NA3/NA6/NA8 
28 NA1/ NA2/ NA3/ NA6/ NA8, 23-6-2017, afsluitende lessen, Feedbackronde 
29 NA1/ NA2/ NA3, 2016-2017, verwerkingsles 1  
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Conclusies 
Uitgaande van de onderzoeksvraag (Hoe zouden practica ontworpen moeten worden om intrinsieke 

motivatie van de leerlingen te stimuleren?) moet worden vastgesteld dat het gehanteerde, 

vernieuwde format voldoet aan het ontwerp van een practicum, waarbij leerlingen zoveel mogelijk 

zelf bezig zijn. We leggen hierbij de nadruk op zelf, omdat tijdens de gegeven practica er sterk op is 

gelet dat zowel docenten als TOA zich voor wat betreft begeleiding, beperkten tot het verstrekken 

van basisinformatie. Het was duidelijk merkbaar dat door deze aanpak de leerlingen min of meer 

gedwongen waren om de samenwerking op te zoeken, hetgeen ook gebeurd is. In hoeverre de 

intrinsieke motivatie hiermee gestimuleerd is, is moeilijk te zeggen.  

De resultaten van de enquête geven weliswaar aan dat genoemde stimulans er is geweest, maar er 

zouden op z’n minst meerdere practica volgens het vernieuwde format moeten worden gegeven. 

Daarnaast was de enquête niet op alle fronten betrouwbaar en is het dus moeilijk een duidelijk 

antwoord op de hoofdvraag te formuleren op basis ervan. Een duidelijke constatering was wel dat 

vanwege het moeten samenwerken en de beperkte informatieverstrekking vanuit docenten en TOA, 

er - anders dan normaal - discussies op gang zijn gekomen die hebben geleid tot het dieper nadenken 

over mogelijke oplossingen. De deelvraag over samenwerking is positief beantwoord door de 

individuele items binnen enquête. De feedback van de leerlingen zelf stemde ook positief in met de 

onderzoeksvraag. 

Volgens de enquête zijn de rest van de deelvragen beantwoord met het volgende: er is geen verschil 

van het nieuwe practicum t.o.v. het oude practicum. Echter voldeden hier wederom niet alle schalen 

aan de betrouwbaarheidscriteria, en daarom kan niet met zekerheid gezegd worden dat deze 

informatie kloppend is. De individuele items van de categorieën gaven hier en daar wel een minimaal 

verschil aan dat overeenkwam met de verwachtingen van de onderzoekers. 

Hoewel in de enquête de verschillen niet duidelijk naar voren kwamen, zijn deze wel mondeling en 

via de practicumverslagen van de leerlingen bevestigd. Hier bleek uit dat de leerlingen wel degelijk 

een verschil merkten in verantwoordelijkheid die zij voelen en motivatie om met het practicum aan 

de slag te gaan. Ze geven aan het gevoel te hebben dat zij van de nieuwe format vele malen meer 

geleerd hebben dan van de oude stijl. Deze constatering geeft aan dat (sommige delen van) de 

intrinsieke motivatie inderdaad gestimuleerd is in de nieuwe vorm van het practicum.  

Bij het ontwerp van het vernieuwde practicum is ook rekening gehouden met de zgn. leefomgeving 

van de leerlingen, in dit geval is een link gelegd met hun mobiele telefoon. Tijdens de uitvoering van 

het practicum bleek dat dit gegeven herkenning opriep, wat weer tot gevolg had dat de interesse 

voor de opdrachten meteen gewekt was en het aan het werk krijgen van de leerlingen was hiermee 

geen enkel probleem. Waar echter nog meer winst te halen valt met deze aanpak is het uitbreiden 

van de opdrachten met nog meer leefomgeving context, om zodoende de eenmaal gewekte 

interesse vast te houden. Wel zijn er verschillende aanbevelingen om het onderzoek te verbeteren 

en voort te zetten. Zie daarvoor de aanbevelingen.  

Het ontwerpen van een practicum wat intrinsieke motivatie stimuleert kan op vele manieren 

gebeuren. Tijdens het ontwerpen van het specifieke practicum in dit onderzoek is er gekozen voor 

een aanpak die de leerlingen meer verantwoordelijkheid gaf dan een practicum in de receptuur stijl. 

Natuurlijk zijn er meer onderdelen van een practicum die zich lenen voor aanpassing en stimulatie 

van belangrijke aspecten van leren, zoals het uitbreiden van het ICT-onderdeel of het onderzoeken 

van levensechte situaties. Het practicum dat is ontworpen door de onderzoekers moest aan veel 

criteria voldoen. Naast de kwaliteitscriteria en de leeromgevingscriteria waaraan zo goed mogelijk 

voldaan is, moest rekening gehouden worden met bijvoorbeeld materialen en tijdsdruk. Het heeft 
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weinig materialen nodig, gaat over een enkel onderwerp uit het curriculum en kost maar enkele 

lesuren. Het ontwerpen van een practicum wat binnen het smalle kader van voldoen aan alle criteria 

past, wat ook rekening houdt met materialen en andere omstandigheden, geeft als kanttekening dat 

er geen volledige vrijheid is voor de ontwerper om toevoegingen en aanpassingen te maken.  

Het onderzoek heeft in elk geval laten zien dat de vernieuwde opzet van het practicum de leerlingen 

het gevoel heeft gegeven meer eigenaar te zijn van het leerproces. Dat is misschien wel de grootste 

winst die met deze aanpak wordt behaald. De boodschap die de onderzoekers graag meegeven op 

basis hiervan, is dat het ontwerpen van practica volgens de leerlingen verbeterd kan worden 

wanneer deze de nadruk legt op hun eigen verantwoordelijkheid en inzicht.   
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Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor de onderzoeker die het onderzoek eventueel 

voortzet. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op observaties en metingen uit het uitgevoerde 

onderzoek.  

Als allereerst zal de enquête die gebruikt is voor de analyse aangepast moeten worden. Weinig van 

de categorieën voldoen aan de betrouwbaarheid en de vragen vormen dus geen samenhangende 

categorieën. Willen toekomstige onderzoekers dezelfde criteria/behoeften/ervaringen meten als in 

dit onderzoek gedaan is, zullen de vragen in de enquête aangepast moeten worden, opnieuw 

gesorteerd moeten worden en eventueel totaal vervangen moeten worden. De gebruikte enquête 

berust op het onderzoek wat A. Kiewiet in 2015 uitvoerde m.b.t. zelfregulering en motivatie. De 

originele vragenlijst bestond uit 71 vragen die binnen andere categorieën vielen dan die binnen dit 

onderzoek gebruikt zijn. De vragenlijst die in dit onderzoek gebruikt is kan baten bij het vergelijken 

met het origineel en de analyse die daaraan vooraf gegaan is. Dat gezegd hebbende, is het raadzaam 

de vragen aan te passen aan het publiek. Sommige vragen werden door de leerlingen linguïstiek niet 

begrepen wat voor verwarring zorgde.  

Daarnaast is het raadzaam om de leerlingen tijdens de meting de mogelijkheid te geven tot het 

geven van een grotere verdeling in antwoorden. Met de 4 mogelijke opties die nu aanwezig waren 

was het moeilijk daar een definitief antwoord uit te krijgen. De leerlingen gaven zelf mondeling aan 

dat de antwoorden erg op elkaar leken en dat ze daarom “niet altijd goed wisten wat ze aan moesten 

kruisen”. Het geven van een grotere verdeling in mogelijkheden in de antwoorden leidt mogelijk ook 

tot een groter zichtbaar verschil tussen de nulmeting en daadwerkelijke meting. Er is namelijk bij 

iedere categorie consistent een verschil te zien, echter is dit verschil niet significant uit de enquêtes 

gebleken. De leerlingen gaven zelf echter wel aan dat zij meer geleerd hadden en het gevoel hadden 

dat ze “zelf de touwtjes in handen hadden”.  

Verder wordt er aangeraden de meting niet te beperken tot enkel gebruik van een enquête. Helaas is 

vanwege tijdgebrek geen mogelijkheid geweest tot een diepgaand interview met de leerlingen die 

deel zijn geweest van het onderzoek. Op deze manier zou het mogelijk zijn om eventuele 

opmerkingen van de leerlingen te verwerken in het ontwerp. Daarnaast kan informatie die verloren 

gaat in het invullen van enquêtes gebruikt worden in het onderzoek. Wel zijn er aan de leerlingen 

vragen gesteld om de antwoorden op de enquête te versterken of verzwakken. Er is gebleken dat de 

leerlingen graag wilden vertellen over het 2e experiment. Velen van hen hebben dit gedaan via de 

discussie van het verslag en anderen deden dit mondeling. Wanneer hen werd gevraagd waarom ze 

dit wilden doen bleek dat zij een gevoel van trots hadden over het feit dat ze zelf het experiment 

hadden mogen opzetten en dat zij het gevoel hadden meer geleerd te hebben in deze nieuwe stijl 

van practica uitvoeren.  

Het ontworpen practicum zelf is bij de leerlingen goed in de smaak gevallen. Uit de enquêtes bleek 

dat de samenwerkingscomponent van het diep leren significant gestimuleerd werd en de leerlingen 

zelf gaven aan dat ze dit een leuke en interessante manier van practicum doen vonden. 

Verbeteringen in het practicum kunnen liggen in bijvoorbeeld het aanpassen van de gestelde vragen. 

Daarnaast is het ook raadzaam een verslagleggingsonderdeel toe te voegen in de format die wordt 

aangereikt. De leerlingen vonden het moeilijk te bepalen hoe de verslaglegging van dit onderzoek 

gedaan moest worden.  

Daarnaast is het een idee om de leerlingen niet alleen een materiaallijst te geven, maar de 

daadwerkelijke materialen om de opstelling mee te ontwerpen. Hoewel ze de theoretische kennis 
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hebben vanuit de lesmethode en al wat ervaring hebben met het bouwen van schakelingen (in dit 

geval) voor elektriciteit, hebben ze met een aantal materialen nog geen ervaring.  

De gebruikte practicumstijl kan in verschillende hoofdstukken toegepast worden. Voor het onderdeel 

soortelijke warmte (systematische natuurkunde HAVO4 hoofdstuk 5/VWO4 hoofdstuk 4) is al een 

practicum ontworpen in dezelfde stijl voor vervolgonderzoek.   

Ook worden ideaal gezien meerdere aspecten van de stof (bijvoorbeeld verschillende hoofdstukken) 

met elkaar gecombineerd of worden de proeven uitgevoerd in een meer natuurlijke situatie. Zo kan 

een vergelijking gemaakt worden met het gebruik van een systeembord, of het aansluiten van 

verlichting en andere elektronica in een miniatuur huis. De leerlingen vonden de bovenstaande link 

naar hun leefwereld een aangename verandering. Daar kan dus meer positieve verandering uit voort 

komen. 

Verder wordt aangeraden het onderzoek eerder in het schooljaar te plannen. Op deze manier 

hebben de leerlingen het minder druk en werken zij meer gefocust op het onderwerp en het 

bijhorende verslag. Het verspreiden van de metingen en verslagen kan op deze manier het verschil 

groter maken. Helaas konden de enquêtes niet ver uit elkaar afgenomen worden tijdens deze 

ontwerpcyclus. De enquêtes werden beschikbaar toen het practicum nieuwe stijl al gegeven 

werd/was. Op deze manier ontstond er verwarring voor de leerlingen en haalden zij mogelijk de 

practica deels door elkaar. Wellicht is dit van invloed geweest op de resultaten van de enquête. 

Ideaal gezien wordt de 1e enquête afgenomen op de dag zelf of vlak na het eerste practicum. Op 

deze manier is het verschil tussen de twee voor de leerlingen het duidelijkst. Tijdens de lessen zijn zo 

veel mogelijk maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verwarring minimaal was. Zo moest 

de 2e enquête worden ingeleverd met het verslag over het 2e practicum zodat ze daar tegelijkertijd 

mee bezig waren en werd de eerste enquête in de klas uitgevoerd terwijl de docent vertelde wat het 

practicum ook al weer inhield en wat ze moesten doen. Hierin werd gebruik gemaakt van de 

handleiding die de leerlingen over het eerste practicum ontvangen hadden.  

De laatste aanbeveling is om het verschil tussen de oude en nieuwe opzet van een practicum te 

testen met meerdere verschillende practica. In de nieuwe ontwerpcyclus is het aan te raden het 

onderzoek te verspreiden over een heel schooljaar en meerdere oude en nieuwe stijl practica te 

toetsen. Op deze manier kunnen verschillen tussen diverse oude stijl practica bekeken worden en 

kunnen de nieuwe stijl practica steeds verbeterd worden op basis van de resultaten/analyses. De 

leerlingen die deelnamen in dit onderzoek hebben tijdens dit schooljaar meerdere practica volgens 

de nieuwe stijl uitgevoerd, met een aantal oude stijl practica ertussendoor. Echter werd van iedere 

categorie maar één practicum geanalyseerd.  

De ontwerpers wensen u een succesvolle voortzetting van het onderzoek.  
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Reflectie 
Dit onderzoek is opgezet in het kader van het vak Onderzoek van Onderwijs op de TU/e, afdeling 

ESoE 2016-2017. De onderzoeksvraag is ontstaan uit een gemeenschappelijke interesse in het 

verbeteren van practica op middelbare scholen voor het vak natuurkunde. Het geven van 

verantwoordelijkheid binnen het practicum leek ons beiden een goede manier om de leerling op een 

positieve manier te stimuleren. Een verbetering in de manier van practicum uitvoeren door de 

leerlingen kan (volgens de theorie) heel veel bijdragen aan het meer betrekken van de leerlingen bij 

de lesstof en in het verlengde daarvan aan het diep leerproces van de leerlingen. Kijkend naar de 

beschikbare practica op scholen en de materialen die nodig zijn voor de meer geavanceerde practica, 

kwamen we tot de conclusie dat er genoeg valt te verbeteren.  

  

Met dit onderzoek was het de bedoeling een practicum te ontwerpen wat meer voldoet aan onze 

eigen wensen en criteria: stimuleer de betrokkenheid van de leerlingen door middel van een 

practicum dat aansluit op de geleerde theorie, leg een link tussen de stof en de leefwereld van de 

leerling en geef de leerling verantwoordelijkheid om te leren. Op deze manier hebben de leerlingen 

een positieve ervaring met de leerstof en kunnen zij de theorie en praktijk verenigen op een manier 

waar zij zelf de touwtjes in handen hebben. Dit leidt ertoe dat intrinsieke motivatie wordt 

gestimuleerd bij de leerling. Daarnaast is er ook rekening gehouden met onderdelen van het 

curriculum en criteria waaraan een goede leeromgeving/activiteit moet voldoen zoals gekeken naar 

21st century skills. Leerlingen leren verschillende vaardigheden die de moderne burger moet 

bezitten. In het kader hiervan is bijvoorbeeld ook gekeken naar hoe het eindproduct in elkaar moest 

zitten. De leerlingen hebben de data die zij vergaarden tijdens de les in een specifieke format moeten 

verwerken en presenteren. Hier hebben zij een extra cursus Excel voor gekregen binnen de lessen, 

om de dataverwerking op niveau te kunnen doen en een passend resultaat te kunnen verkrijgen.  

  

Volgens de enquêtes is enkel de competentie samenwerking verbeterd en dat is zelfs maar de vraag 

vanwege betrouwbaarheid van de enquête. Het uitvoeren van een schaalonderzoek is lang uitgesteld 

geweest vanwege een verwarring hoe het precies uitgevoerd moest worden. Toen eenmaal een 

methode gevonden werd om het deels in Excel en deels met de hand te kunnen doen is deze analyse 

toegevoegd. Was dit onderzoek eerder uitgevoerd waren er misschien eerder veranderingen 

aangebracht in het onderzoek. In de rest van de categorieën werden geen verschillen ervaren. Echter 

gaven de leerlingen mondeling aan dat zij deze verschillen wel ervaren hadden en wel in positieve 

zin. We zijn er dus in geslaagd om een practicum te ontwerpen dat beter beviel bij de leerlingen en 

een positief effect had op de betrokkenheid van de leerlingen zoals wij dat voor ogen hadden.   

  

Er valt echter nog veel te halen in dit opzicht. Zo kan de koppeling met 21st century skills sterker 

gemaakt worden door gebruik van ICT-middelen tijdens het practicum zelf. Dit is helaas onmogelijk 

geweest bij dit practicum, maar is zeker iets wat in de toekomst toegevoegd kan worden aan het 

ontwerpen van een practicum in de nieuwe stijl. Daarnaast is het belangrijk de leerlingen meer te 

leren hoe zij een stappenplan opzetten. Omdat deze vaardigheid een nieuwe voor hen was, hadden 

meerdere leerlingen meer moeite met het schrijven van de methode dan met het bedenken van de 

verschillende stappen. Verder is het noodzakelijk het practicum van tevoren te testen met álle 

materialen. Het practicum was met alle materialen het jaar ervoor uitgevoerd, en een keer met 1 

enkele opstelling getest de dag voor het practicum zelf. Tijdens de practicum les bleek dat veel van 

de materialen beschadigd waren of niet werkten. Dit zorgde vooral tijdens de eerste paar lessen voor 
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een vervelende situatie, waarin leerlingen hun werk niet volledig af konden krijgen (maar 2 van de 3 

metingen). Wel moet hierbij worden opgemerkt dat leerlingen beter wisten hoe zij deze problemen 

nu moesten oplossen, zeker vergeleken met de situatie tijdens een standaard practicum. Omdat zij 

zelf hadden bedacht hoe de opstelling in elkaar moest zitten etc., wisten zij welke trucs ze moesten 

proberen om het werkend te krijgen en waar eventuele fouten konden zitten. Omdat de TOA en 

docenten een minder grote rol speelden tijdens het practicum, was er meer tijd om het materiaal 

aan te passen of te vervangen wanneer het kapot of beschadigd bleek. Dit was een bijkomend 

voordeel van de coachende rol.  

  

Tijdens het onderzoek zelf zijn we meerdere drempels tegengekomen. Zo was de periode waarin het 

onderzoek uitgevoerd moest worden een hele drukke tijd voor de 4e klas van de betreffende school, 

vanwege het overvolle PTA (dit is overigens aangepast in het nieuwe schooljaar om de werkdruk voor 

de leerlingen te verkleinen). Hierdoor was het moeilijk om in eerste instantie binnen de planning te 

blijven. Toen de data vastgezet werden en er ruimte gemaakt werd binnen de lessen om de practica 

uit te voeren, bleef wat onderzoeksmateriaal achter. Hoewel beide practica en de materialen klaar 

stond om te gebruiken, waren de enquêtes niet op tijd klaar. Om deze reden kan het zijn dat de 

leerlingen de practica door elkaar gehaald hebben en dat daarom de enquête uitkomsten veel op 

elkaar lijken. Er zat te weinig tijd tussen het invullen van de eerste en laatste enquête, en te veel tijd 

tussen het uitvoeren van het ouderwetse practicum en het invullen van de bijpassende eerste 

enquête. Dat gezegd hebbende zijn de enquêtes ingevuld met de verantwoordelijk docent aanwezig. 

De leerlingen hebben gebruik gemaakt van dit feit en hebben vragen gesteld tijdens het invullen. 

Verder hebben de leerlingen de enquête van het nieuwe practicum ingeleverd samen met het 

bijbehorende verslag. Hoewel er dus in eerste instantie verwarring bestond, is deze door dit gegeven 

enorm verminderd.  

  

Verder is er in de enquête zelf ruimte voor verbetering. De vragen kunnen helderder gesteld worden 

en de antwoorden verbreed. Hier is in de aanbevelingen en conclusie ook over gesproken.  

  

Vanwege het overvolle programma op de school waar het onderzoek plaats vond en de 

tentamenperiode op de TU/e is er helaas geen tijd geweest voor een diepte-interview met de 

leerlingen die het practicum uitgevoerd hebben. Wel zijn er open vragen gesteld en gaven de 

leerlingen zelf korte feedback wanneer zij daar behoefte aan hadden of daarom gevraagd werden. 

Deze informatie was erg nuttig voor de onderzoekers, maar helaas niet officieel gedocumenteerd. In 

het vervolg is dit iets waar meer mee gedaan moet/kan worden. Om deze reden kunnen er geen 

volledige citaten van specifieke leerlingen gegeven worden.  

  

Het is ook raadzaam om, voor wat betreft de enquête vragen, de categorieën opnieuw vast te stellen 

of op een andere manier te verdelen. Dat gezegd hebbende is het belangrijk alle aspecten te bekijken 

wanneer er gezocht wordt naar een nieuwe practicum stijl die de intrinsieke motivatie van leerlingen 

stimuleert. Hier moet nog veel in gebeuren, aangezien de enquêtes aangaven dat de leerlingen niet 

in alle basisbehoeften een verschil ervaarden en dat de enquête zelf onbetrouwbaar bleek volgens 

Cronbach’s alfa schalen. Ook in dit geval is het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen 

informatie op een manier te verstrekken die niet per se in de vorm van een standaard enquête 

gegoten is. Een interview kan ook aantonen wat voor de leerlingen zelf een belangrijk aspect is, naast 

wat eerder onderzoek aangegeven heeft.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Bepaling van de weerstand. 
Benodigdheden 

 

Per tweetal pak je de volgende spullen: 

 

Proef 1 

Deel A: 

Bouw de volgende schakeling: 

 

 

1) Meet het voltage over de weerstand 

2) Meet de stroomsterkte in de schakeling 

3) Bereken de weerstand en na of de weerstand die je berekend hebt hetzelfde is als de 

theoretische waarde 

4) Bepaal en bereken de onnauwkeurigheid van de weerstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voltmeter 

 Ampèremeter 

 Voedingskastje 

 Kabel voor voedingskastje 

 Weerstandje 100 Ω 

 Weerstandje 120 Ω 

 

 Weerstandje 30 Ω 

 Weerstandje 20 Ω 

 Onbekende weerstand 

 Lampje 

 2 zwarte kabels 

 3 rode kabels 

 

9 V

R=100 ohm
A

V

Title

Author

File

Revision

Document

Date Sheets

1.0 1 of 1
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Deel B 

Bouw de volgende schakeling: 

 
1) Meet de stroomsterkte bij de voltages die op de bijlage staan en vul de tabel in 

2) Zet in een grafiek de stroomsterkte uit tegen de spanning 

3) Bereken met behulp van de grafiek de weerstand  

4) Leg uit waarom dit wel of geen ohmse weerstand is 

 

Deel C: 

Bouw de volgende schakeling: 

 
1) Meet de stroomsterkte bij de voltages die op het werkblad staan en vul de tabel in 

2) Zet in een grafiek de stroomsterkte uit tegen de spanning 

3) Bereken met behulp van de grafiek de weerstand van het lampje 

4) Leg uit waarom dit wel of geen ohmse weerstand is 

5) Verklaar het verloop van de grafiek in relatie tot de weerstand 

 

  

9 V

R=?A

V

Title

Author

File

Revision

Document

Date Sheets

1.0 1 of 1

9 V

A

V

Title

Author

File

Revision

Document

Date Sheets

1.0 1 of 1
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Antwoorden 

Deel B + C: 

Zet de grafieken tegen elkaar af in 1 assenstelsel. Teken deze op het bijgevoegde ruitjespapier. 

 

 

Antwoord punt 4 deel C: 
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Berekening weerstand deel B: 

 

 

 

Berekening weerstand Lampje: 
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Tabellen 

Deel B:  

Spanning (V) Stroom (A) 

 0  

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  

4  

4.5  

5  

5.5  

6  

6.5  

7  

7.5  

8  

8.5  

9  
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Deel C: 

Spanning (V) Stroom (A) 

0  

0.5  

1  

1.5  

2  

2.5  

3  

3.5  

4  

4.5  

5  

5.5  

6  

6.5  

7  

7.5  

8  

8.5  

9  

 

  



43 | P a g e  

Bijlage B: Practicum Vwo4, Mei 
Introductie 

Na heel lang sparen heb je dan eindelijk een nieuwe telefoon kunnen kopen. Hoe kon jij nou weten 

dat de telefoon veel te warm werd en dat er daardoor kortsluiting zou gaan ontstaan? Doordat je 

telefoon aan de lader lag zijn de draden in je telefoon zo extreem opgewarmd dat ze gesmolten zijn. 

Dat gaat flink wat geld kosten om alles te laten vervangen! 

Na wat rommelen in het Kabinet op school vind je 3 draden die de goede dikte lijken te hebben om in 

je telefoon te passen. Zo hoef je geen geld neer te leggen voor de reparatie van je telefoon. Je wil 

natuurlijk echter geen herhaling van de vorige keer dat je je telefoon wilde gebruiken. Om die reden 

kies je ervoor om de draad te gebruiken die het minst snel smelt/de minste warmte opneemt. 

Helaas heb je geen thermometer of hittebron beschikbaar om uit te zoeken welke draad je moet 

hebben. Wel heb je hoofdstuk 5 van je basisboek (systematische natuurkunde) en een lijst van 

materialen die wel beschikbaar zijn om uit te zoeken welke draad je het best kan gebruiken. 

 

Doel 

Tijdens dit practicum wordt vastgesteld welke van de 3 aangedragen draden het hoogste smeltpunt 

heeft op basis van de theorie over elektriciteit.  

Tijdens de 1e les wordt een protocol/practicum handleiding opgesteld per tweetal.  

Tijdens de 2e les wordt aan de hand van dit protocol het practicum uitgevoerd. 

 

Vragen te beantwoorden tijdens les 1 

 Hoe kan op basis van de theorie uit hoofdstuk 5 bepaald worden van welk materiaal een 

draad gemaakt is? 

 Welke waarden zijn daarvoor nodig? 

 Hoe ziet de schakeling eruit die gebouwd moet worden om deze waarden te vinden? 

 Welke materialen zijn nodig om deze schakeling te bouwen en de waarden te meten? 

 Welke waarden kan ik variëren om de meting meerdere keren uit te voeren? 

 

Vragen te beantwoorden tijdens les 2 

 Wat zijn de waarden van de variabelen die nodig zijn om het materiaal vast te stellen? 

 Waarvan zijn de draden gemaakt? 

 Welke draad kan het beste gebruikt worden om de telefoon te repareren? 

 

Verwerking 

Over dit practicum ga je een verslag schrijven in de standaardvorm. 
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Materialenlijst 

Voedingsbron 

 

Papier 

Pritt-stift 

 

Weerstandjes 

Liniaal 

 

Schuifmaat 

Landmeter 

 

Newtonmeter 2N 

Newtonmeter 4N 

 

Voedingskabel 

Krokodillenklemmen 

 

Pen 

Accuzuur 

 

Weegschaal 

Stroomdraden 

 

Bekerglas 

Amperemeter 

 

Elastiekjes 

Maatcilinder 

 

Voltmeter 

Draad uit het Kabinet 

 

Lampje 

Schaar 

 

Water 

 

Rekenmachine Ovenhandschoenen 

 

 

 

 

 

  



45 | P a g e  

Bijlage C: Enquête 
Bijgaande vragenlijst gaat over hoe jij de opdrachten van het practicum hebt uitgevoerd. Zet een 

kruisje in het juiste vakje dat volgens jou het beste overeenkomt met hoe het gegaan is. Let wel: je 

kunt maar één vakje aankruisen. 

 

Nr. Vraag Bijna 

niet 

Soms Vaak Bijna 

altijd 

1 De docent stelde vragen waarover wij konden nadenken en 

dat hielp ons verder. 

    

2 Wij maakten eenvoudige grafieken, diagrammen of tabellen 

die ons hielpen om het lesmateriaal te organiseren en te 

kunnen toepassen bij de opdrachten. 

    

3 Ik ben samen met mijn groep erg geïnteresseerd in het 

onderwerp waar dit practicum betrekking op heeft. 

    

4 Ik had vaak geen zin en voelde mij verveeld bij het uitvoeren 

van de opdrachten en wilde al stoppen voordat ik het werk af 

had dat ik met mijn groepsgenoten had afgesproken. 

    

5 Het is voor mij belangrijk dat ik begrijp waar wij als groep 

bij het practicum mee bezig zijn. 

    

6 Het is belangrijk dat ik mijn bijdrage lever aan het 

groepswerk door goed mijn best te doen, zodat wij als groep 

begrijpen waar we mee bezig zijn. 

    

7 Wij schreven korte samenvattingen van de hoofdpunten uit 

de lesstof en gebruikten die bij het werken aan het practicum. 

    

8 Als ik bij het practicum de gelegenheid krijg, dan kies ik 

opdrachten waar ik van leer, ook al garanderen ze geen goede 

beoordeling. 

    

9 Het is mijn eigen fout als ik mijn deel van het practicum niet 

op tijd uitwerk en de afspraken niet nakom. 

    

10 Bij dit soort practica geeft ik de voorkeur aan lesmateriaal dat 

mij nieuwsgierig maakt, ook al is het lesmateriaal moeilijk 

om te bestuderen. 

    

11 Onze groep zocht andere groepen op waarvan wij dachten dat 

wij ze om hulp konden vragen als dat nodig was. 

    

12 Als wij in de war raakten over iets dat wij aan het lezen 

waren tijdens de opdrachten, begonnen wij opnieuw om 

samen te proberen het uit te zoeken. 

    

13 Bij het lezen van het lesmateriaal voor het practicum 

probeerden wij als groep een relatie te leggen tussen het 

lesmateriaal en hetgeen wij al wisten. 

    

14 Bij het practicum gaf ik de voorkeur aan opdrachten die mij 

uitdaagden, zodat ik samen met mijn groep nieuwe dingen 

kon leren. 

    

15 Het meest bevredigende voor mij bij het practicum was om te 

begrijpen waar we mee bezig waren. 
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Nr. Vraag Bijna 

niet 

Soms Vaak Bijna 

altijd 

16 Bij onze groep werkte het goed dat de docent ons alleen 

kwam helpen als wij zelf om hulp vroegen. 

    

17 Als wij door het practicum het lesmateriaal niet begrijpen, 

komt dat doordat wij niet genoeg ons best hebben gedaan om 

samen te werken. 

    

18 Als groep stelden wij onszelf doelen bij het samenwerken 

aan de opdrachten, zodat wij onze activiteiten daar op af 

konden stemmen. 

    

19 Bij het uitvoeren van de opdrachten hebben wij onze 

aantekeningen doorgenomen om de hoofdpunten te vinden 

die ons belangrijk leken. 

    

20 Ook al had onze groep moeite om het lesmateriaal bij het 

practicum te bestuderen, wij bleven het op onze eigen manier 

proberen zonder andere groepen om hulp te vragen. 

    

21 Ik denk in staat te zijn dat wat wij als groep bij het practicum 

hebben geleerd toe te passen bij andere practica. 

    

22 Tijdens het practicum probeerde ik vaak aan groepsgenoten 

of aan andere groepen uit te leggen waar wij mee bezig 

waren. 

    

23 Als groep stelden wij elkaar vragen om er zeker van te zijn 

dat wij het lesmateriaal, dat wij voor het practicum hadden 

bestudeerd, begrepen. 

    

24 Als groep slaagden wij erin om door te werken tot wij klaar 

waren. 

    

25 Bij het werken aan de opdrachten probeerden wij begrippen 

en beelden te onderscheiden die wij niet goed begrepen en 

vroegen om uitleg aan klasgenoten. 

    

26 Het belangrijkste op dit moment voor mij is het verbeteren 

van mijn gemiddelde voortgangscijfer, dus is mijn grootste 

zorg om (samen met mijn groep) een goede beoordeling te 

krijgen. 

    

27 Het krijgen van een goede beoordeling voor het practicum 

stelt mij op dit moment het meest tevreden. 

    

28 Wij hebben het aan de docent overgelaten om te bepalen 

wanneer hij onze groep wilde begeleiden. 

    

29 Als groep gaven wij er de voorkeur aan om zelf te kiezen 

wanneer wij de hulp van de docent nodig hadden. 

    

30 Als wij als groep niet verder konden met een opdracht, waren 

wij het er snel over eens om de docent om hulp te vragen. 

    

31 Bij het doornemen van het lesmateriaal voor het practicum 

hebben wij een overzicht gemaakt, zodat duidelijk was wij er 

aan hadden. 
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Nr. Vraag Bijna 

niet 

Soms Vaak Bijna 

altijd 

32 Het stellen van kritische vragen door de docent daagde onze 

groep uit om nieuwe aspecten van de opdrachten te zien. 

    

33 Wij gebruikten het lesmateriaal als een vertrekpunt en 

probeerden vervolgens onze eigen ideeën er over te 

ontwikkelen. 

    

34 Onze groep vond het belangrijk om bij het werken aan de 

opdrachten het aangeboden lesmateriaal te gebruiken. 

    

35 Ik probeerde samen met mijn groepsgenoten ideeën waar de 

docent mee kwam, toe te passen bij het uitvoeren van de 

opdrachten. 

    

 

 


