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Samenvatting

In dit onderzoek wordt het leer-effect van begrippenkaarten vergeleken met klassiek samenvatten.
Dit gebeurt op verschillende onderdelen, te weten: begrijpen, uitvoeren, lesrendement en motivatie.
Voor het vak natuurkunde is begrip erg belangrijk. Wanneer men niet begrijpt wat de concepten
betekenen of doen, is het lastig ermee te werken. Begrippenkaarten moeten hier verbetering
in aanbrengen. Verder bestaat Natuurkunde vooral uit het oefenen en maken van sommen. Het
gebruik van een begrippenkaart of een klassieke samenvatting maakt op dit onderdeel geen verschil.
Het lesrendement is de vooruitgang die een leerling behaald in een lessenserie. Er werd verwacht
dat het gebruik van een begrippenkaart, een beter lesrendement zou geven. Als leerlingen iets
leuk vinden, zullen ze er sneller iets van leren dan wanneer ze met tegenzin met de werkvorm aan
de slag gaan. Vandaar dat de motivatie ook wordt meegenomen. Verwacht wordt dat het werken
met begrippenkaarten een positief effect zal hebben op de motivatie van de leerlingen.

In een gewone lessenserie is omwille van het het onderzoek een structureel reflectiemoment ingelast.
Tijdens dit reflectiemoment gingen de leerlingen aan de slag met hun reflectiemiddel. Voor de
experimentele groep was dit middel een begrippenkaart, terwijl de controlegroep aan de slag ging
met een klassieke samenvatting. Op die manier besteden beide klassen evenveel tijd aan hun
reflectiemiddel. Door het reflectiemiddel structureel toe te passen, gingen leerlingen het zien als
een stuk gereedschap. Bovendien was het mogelijk om het gemaakte werk uit te bouwen en
daardoor de groeiende kennis over een onderwerp inzichtelijk te maken.

Na uitvoering van het onderzoek bleek dat er geen verschil was tussen het gebruik van een be-
grippenkaart of een klassieke samenvatting wanneer deze structureel worden ingezet. Dit geldt
voor alle onderzochte onderdelen. Wanneer de beide klassen echter worden vergeleken met een
parallelklas, blijkt het inlassen van een structureel reflectiemoment wel een significante invloed te
hebben. Een structureel reflectiemoment zorgt wel voor hogere cijfers, terwijl de klassen anders
vergelijkbaar presteren.
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Doel van dit onderzoek

Een onderzoek wordt nooit uitgevoerd om te onderzoeken: er moet ook een zeker nut zijn. Dit
onderzoek is voor mij nuttig, aangezien ik gëınteresseerd ben in begrippenkaarten. De resultaten
zijn echter in bredere zien toepasbaar. Zo is met de komst van Nieuwe Natuurkunde (NiNa) de
discussie tussen concepten en contexten weer op scherp gezet [11]. In dit onderzoek wordt er vanuit
gegaan dat een goed begrip van het natuurkundige concept noodzakelijk is om sommen correct te
kunnen uitvoeren. Bovendien is natuurkunde gebaseerd op de nieuwsgierigheid om de natuur te
kunnen begrijpen. Wanneer dit gebeurt door domweg sommen te maken, zal er nooit een goed
begrip ontstaan voor natuur(kunde). De taal waarin dit gebeurt is echter voor veel leerlingen
nog vaag. Woorden als weerstand, moment en breking kunnen niet gekoppeld worden aan de
natuurkundige concepten. Deze taal en concepten zullen we duidelijker moeten maken voor de
leerlingen. Op die manier kan de aangeboren nieuwsgierigheid voor de natuur weer terug worden
verkregen. Dit onderzoek zal aan dit doel bijdragen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van de lerarenopleiding. Het doel van dit soort
onderzoeken is het leren verbeteren van het eigen onderwijs en bij te dragen aan beter onderwijs
in het algemeen. In dit onderzoek zal de meerwaarde van begrippenkaarten of Concept Maps,
worden onderzocht. Zelf werk ik al enige tijd met Mind Maps: een voorbeeld hiervan is gegeven
in figuur 1.1. Dit is eigenlijk een eenvoudiger vorm van een begrippenkaart. De meeste mensen
kennen een Mind Map nog van school. Naar aanleiding van eigen positieve ervaringen met het
gebruik van een dergelijke schematische weergave, leek het mij interessant om te onderzoeken of
ze ook kunnen worden ingezet in lessituaties. Er is gekozen om niet een Mind Map te gebruiken,
maar een begrippenkaart (Concept Map). Deze heeft namelijk een aantal voordelen ten opzichte
van een Mind Map, die worden uitgelegd in paragraaf 1.2.

Figuur 1.1: Een voorbeeld van een Mind Map, een eenvoudiger alternatief voor een begrippenkaart
(Concept Map)

Begrippenkaarten zijn ontworpen door Joseph Novak en hij heeft er tevens onderzoek naar gedaan
[8, 9]. Vanuit de Universiteit Twente heeft Roland Meijerink onderzoek gedaan naar het effect van
het eenmalig inzetten van een begrippenkaart tijdens een lessenserie[7]. De onderzoeken die tot
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dusverre zijn gedaan geven een positief beeld van begrippenkaarten. Zo zijn ze goed te gebruiken
om de leerlingen een overzicht te geven van hun kennis. De vraag die nog open ligt is of begrip-
penkaarten positief bijdragen indien ze structureel worden ingezet in de lessenserie. Daarnaast
is niet duidelijk of een begrippenkaart een beter leerrendement geeft dan een samenvatting. Zo
komen dan ook aan bij de hoofdvraag van dit verslag, die luidt:

Levert het werken met begrippenkaarten een beter leerrendement dan klassiek samen-
vatten?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, wordt hij opgesplitst in kleinere subvragen, te weten:

1. Is er progressie op conceptueel gebied?
2. Is er een verschil in de eindresultaten qua vaardigheden in het maken van sommen?
3. Is de progressie die de leerlingen halen gelijk of beter dan in een gewone lessenserie?
4. Wordt het maken begrippenkaarten leuker gevonden dan klassiek samenvatten?

1.1.1 Uitvoering

De kern van het onderzoek is het verschil ontdekken tussen het gebruik van begrippenkaarten
ten opzichte van klassiek samenvatten. Om dit te kunnen doen wordt er structureel een reflectie-
moment ingelast in de lessenserie. Bij eenmalig inzetten wordt een onderzoek vooral gezien als
een leuke alternatieve les, terwijl bij een meer structurele inzet, het meer als gereedschap wordt
gebruikt. Door het herhalend toe te passen kan bovendien het reflectiemiddel worden uitgebreid.
Dit betekent dat de leerling kan kijken naar wat hij tot dusverre heeft gemaakt, dit aanpassen
naar inzicht en nieuwe onderdelen toevoegen. Bovendien kan op die manier de voortgang worden
bekeken die een leerling maakt. Er wordt gedurende de lessenserie één les, van de drie lessen die
de klas heeft in de week, gebruikt als reflectiemoment. De leerlingen worden geacht hun reflectie-
middel aan te passen en weer in te leveren. Leerlingen die daarmee klaar zijn mogen verder met
hun huiswerk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in havo 4. Op deze school zijn op dit moment drie parallelgroepen
havo 4, waarvan twee les krijgen van mij (Palsma) en de derde wordt onderwezen door de heer
Brouwer. Tussen deze groepen zit weinig verschil, zoals uitgebreid wordt beschreven in hoofd-
stuk 3. Het onderwerp waarmee dit onderzoek wordt uitgevoerd, is Elektriciteit. Beide klassen
die meedoen aan het onderzoek spenderen evenveel tijd aan hun reflectiemiddel. Er zal dus geen
verschil ontstaan doordat een klas meer tijd spendeert aan een bepaalde werkvorm. De expe-
rimentele groep gaat bezig met begrippenkaarten, terwijl de controlegroep aan de slag zal gaan
met het maken van samenvattingen. De derde klas wordt voor wat betreft het onderzoek buiten
beschouwing gelaten: zij zullen een normale lessenserie volgen. Wel is het mogelijk uiteindelijke
resultaten (proefwerkcijfers) te vergelijken.

1.1.2 Verwachtingen

De subvragen kunnen worden samengevat in steekwoorden, die zullen worden gebruikt in de rest
van het verslag. Deze woorden zijn: begrijpen, uitvoeren, lesrendement en motivatie. Een overzicht
van de verwachtingen ten aanzien van de onderzoeksvragen is gegeven in tabel 1.1. Een uitleg per
vraag zal hieronder worden gegeven.

Voordat we verder gaan, zullen we eerst de twee belangrijkste vormen van kennis moeten definiëren.
Deze twee vormen zijn in 1949 gedefiniëerd door Ryle [12] en worden veel gebruikt in combinatie
met begrippenkaarten [8]. Hij noemde ze Declarative en Procedural knowledge. Vrij vertaald naar
het Nederlands komt dit neer op begrijpen en uitvoeren.

Een beschrijving van deze twee soorten kennis:
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Tabel 1.1: Verwachting onderzoeksvragen

Vraag Verwachting
Begrijpen Beter
Uitvoeren Gelijk

Lesrendement Gelijk (30%)
Motivatie Beter

Beschrijvende kennis (begrijpen) weten wat iets is, bijvoorbeeld weten dat gras groen is, of
kunnen uitleggen wat warmte is

Procedurele kennis (uitvoeren) weten hoe iets moet, bijvoorbeeld het plakken van een fiets-
band, of het maken van sommen

Bij het vak natuurkunde, zoals dit wordt gegeven op de middelbare school, zijn beide vormen
van kennis van belang. Veel leerlingen denken echter, niet geheel onterecht, dat de nadruk bij
natuurkunde vooral op procedurele kennis ligt. De huidige vorm van toetsing, proefwerken en
examens, vergt veel van de procedurele kennis. Bovendien is het in het leven na school handig om
te kunnen werken met de bij natuurkunde opgedane kennis. Echter, zonder een goed begrip van
de concepten waarmee gewerkt wordt, heb je alsnog weinig aan de procedurele kennis.

1.1.3 Begrijpen

Het onderdeel waar een begrippenkaart het grootste verschil moet maken, is op het gebied van
beschrijvende kennis. In tegenstelling tot het maken van sommen of een samenvatting is juist
het begrip van de concepten van belang bij een begrippenkaart, evenals de onderlinge samenhang
tussen de concepten. Het is dan ook interessant om te meten of er daadwerkelijk verbetering
optreedt in de beschrijvende kennis en of deze verbetering groter is dan wanneer er geen begrip-
penkaarten worden gebruikt. Een dilemma waar nog wel rekening mee moet worden gehouden, is
de toetsing van beschrijvende kennis, aangezien die met standaard toetsmethoden niet expliciet
wordt getoetst.

De verwachting is dat de groep die bezig gaat met begrippenkaarten significant beter
zal scoren op het gebied van beschrijvende kennis dan de groep die bezig gaat met
klassiek samenvatten.

1.1.4 Uitvoeren

In de huidige methodes en toetsing ligt de nadruk nog op procedurele kennis. Leerlingen die weinig
begrip hebben van wat er werkelijk aan de hand is, kunnen desondanks een voldoende halen. Dit
komt omdat het oefenen en maken van sommen de gangbare vorm in lessen en toetsen is. Een
beter begrip van de stof zou moeten resulteren in het beter maken van sommen. Deze relatie is
echter niet duidelijk, want blijkbaar kunnen leerlingen zonder het volledig te begrijpen ook een
voldoende halen. Tijdens het onderzoek wordt geen extra aandacht besteed aan het kunnen maken
van sommen. De verwachting is dat de leerlingen de sommen wel beter begrijpen, maar dat dit
niet zal resulteren in een hoger proefwerkcijfer.

De verwachting is dat de groep die bezig gaat met begrippenkaarten even hoog zal
scoren op het gebied van procedurele kennis als de groep die bezig gaat met klassiek
samenvatten.
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1.1.5 Lesrendement

Het lesrendement kan worden gezien als de vooruitgang die gemiddeld wordt behaald door leer-
lingen. De formule die wordt gebruikt om het lesrendement te bepalen is gegeven in vergelijking
1.1.

gain =
nieuw cijfer − oud cijfer

maximum cijfer − oud cijfer
(1.1)

Een voorbeeld: als de leerling een 4 staat, zijn er nog 6 punten aan vooruitgang te boeken. Een
andere leerling staat een acht, hij kan dus 2 punten aan vooruitgang boeken. Als de leerling die
een 4 stond, een 7 haalt, heeft hij 50 procent van de te behalen punten gescoord. Als de leerling die
een 8 stond, een 9 haalt, boekt hij ook 50 procent vooruitgang. Hoewel de absolute vooruitgang
in punten behoorlijk verschillend is (3 versus 1), is de relatieve vooruitgang voor beide gelijk. De
verschillende leerlingen en dus verschillende klassen zijn nu veel beter met elkaar te vergelijken.
De Engelse term die gebruikt wordt bij deze berekening is gain. Hake heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar gain bij activerende lessen [3]. Hij ontdekte dat een gewone les een lesrendement
heeft van 23% en een activerende les een lesrendement van 48%. De lessen zoals gegeven tijdens
dit onderzoek kunnen als activerend worden beschouwd, waardoor een lesrendement van in ieder
geval meer dan 30% wordt verwacht. Het verschil tussen de controlegroep en de experimentele
groep zal minimaal zijn, omdat beide activerend bezig zijn. Met activerend wordt in deze context
bedoeld dat de leerlingen zelf actief met de stof aan de slag zijn.

De verwachting is dat er een lesrendement van 30% wordt behaald. Tussen beide
groepen zal geen significant verschil zijn.

1.1.6 Motivatie

Het succes van een les of methode staat of valt bij de gratie van de leerlingen. Bij een onge-
motiveerde klas kunnen de resultaten tegenvallen, ondanks de goede, activerende werkvorm of
de bevlogen docent. Daarnaast leren leerlingen makkelijker als ze de werkvorm leuk vinden. De
nieuwe methode kan dan wel zinvol zijn, als de leerlingen er niks aan vinden, zal het rendement
niet hoog zijn. Nu zal er gedurende dit onderzoek gewerkt worden met de computer, wat voor
de meeste leerlingen al een motiverende invloed heeft. Tussen beide reflectiemiddelen wordt een
verschil verwacht. Het werken met tekst (een klassieke samenvatting) zal waarschijnlijk saaier
worden gevonden dan het werken met uiterlijk aantrekkelijker begrippenkaarten.

De verwachting is dat het werken met begrippenkaarten leuker wordt gevonden dan
klassiek samenvatten.

1.2 Begrippenkaart

Dit verslag gaat voornamelijk over begrippenkaarten (Concept Maps in het Engels). In deze
paragraaf zal worden uitgelegd wat begrippenkaarten zijn en wat de kracht ervan is.

De begrippenkaart is ontwikkeld door Novak als toetsmiddel. Om de vooruitgang van zijn leer-
lingen te toetsen, hield hij ieder jaar een mondelinge overhoring met alle individuele leerlingen.
Dit is een tijdrovend proces, maar geeft een beter inzicht in de gemaakte vooruitgang dan een
schriftelijke toets. Vooral de begripsvorming werd getoetst. Het mondeling toetsen van een groot
aantal leerlingen is echter tijdrovend en Novak ontwikkelde daarom de begrippenkaart. Hiermee
kreeg hij inzichtelijk hoeveel de leerling wist over een bepaald onderwerp en het beoordelen ervan
is minder tijdrovend dan de mondelinge toetsen.
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Figuur 1.2: Een voorbeeld van een begrippenkaart.

Een begrippenkaart wordt gekenmerkt door zijn duidelijke structuur, zoals te zien is in figuur 1.2.
De kaart bestaat uit begrippen (concepten) met daartussen koppelwoorden. Het belangrijkste
begrip staat bovenaan in de kaart, de overige begrippen worden naar gelang de belangrijkheid
naar beneden ingevuld. Zo ontstaat een duidelijke hiërarchie van begrippen. Een begrippenkaart
leent zich dus uitstekend voor het ordenen van de chaos van begrippen omtrent een bepaald
onderwerp. Een begrippenkaart is persoonlijk: een docent zal een andere kaart maken dan een
leerling aan het begin van een lessenserie. Het geeft daarom een overzicht van de persoonlijke
kennis over een onderwerp.

Een gewone samenvatting is vooral een linear overzicht. Dwarsverbanden binnen deze kennis
kunnen slecht tot niet worden weergegeven, terwijl deze juist belangrijk zijn in het onthouden en
begrijpen van begrippen. Dwarsverbanden zorgen ervoor dat men meerdere ingangen heeft naar
het begrip, waardoor het eenvoudiger terug te vinden is. Door het koppelen van de begrippen legt
de maker van een begrippenkaart expliciet verbanden tussen deze begrippen. Het koppelen gebeurt
door zogenaamde koppelwoorden, zoals bijvoorbeeld “Begrippenkaart bestaat uit koppelwoorden”.

Een leertheorie die de laatste jaren in opkomst is, mede door de kennis vergaard over het menselijk
brein, is het Constructivisme. De kern van het constructivisme is dat ieder persoon zelf zijn eigen
kennis moet opbouwen [13]. Hij zal dus nieuwe kennis moeten aansluiten op zijn bestaande kennis.
In dit licht is een begrippenkaart een uitstekend gereedschap. Wanneer de bestaande kennis is
weergegeven in een begrippenkaart, kan de nieuwe kennis de lege plekken binnen die begrippenkaart
opvullen en zal de nieuwe kennis dus moeten worden gekoppeld aan de reeds bestaande kennis.

Een belangrijk aspect in het constructivisme is de zogenaamde Zone of Proximal Development
(ZPD) [14]. Hier wordt het gebied mee bedoeld waarbinnen de huidige kennis zich maximaal kan
uitbreiden. Dit gebied wordt duidelijk middels een begrippenkaart. Wanneer er nog geen kennis
is over een bepaald onderwerp, is er ook geen gebied waar de kennis zich aan kan koppelen.

Begrippenkaarten worden nog beter in het licht van de huidige kennis over het menselijk brein.
Elk concept dat we opslaan, wordt geassocieërd aan reeds bestaande concepten. Wanneer we dit
niet doen, ontstaan losse brokken kennis. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vakken wiskunde en
natuurkunde. In de ogen van een leerling is de logaritme van het vak wiskunde een compleet andere
logaritme dan die gebruikt wordt bij het bepalen van de geluidsdruk bij natuurkunde. Een ander
voorbeeld is wanneer wij een persoon tegenkomen in een andere omgeving. Dit wordt duidelijk
wanneer wij bijvoorbeeld de pompbediende tegenkomen in de supermarkt. We herkennen het
gezicht wel, maar kunnen niet plaatsen waar we het van kennen, omdat de omgeving heel anders
is.

Door het maken van een begrippenkaart worden meer hersendelen geactiveerd. In plaats van alleen
het brein zoals bij normaal lezen en leren, moeten nu ook de handen aan het werk en wordt het
creatieve deel geactiveerd. Daarnaast is het zo dat mensen een beperkt aantal werkplekken in hun
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hoofd hebben en we daardoor snel geneigd zijn dingen op papier te zetten: denk bijvoorbeeld aan
een boodschappenbriefje. Dit is bij leren niet anders en wanneer we het boodschappenbriefje ook
nog eens handig indelen, bijvoorbeeld in de vorm van een begrippenkaart, is ons brein weer vrij
voor nieuwe taken.
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Hoofdstuk 2
Theorie

Dit hoofdstuk beschrijft de theorie omtrent begrippenkaarten. Op dit gebied is al veel onderzoek
gedaan en de belangrijkste resultaten hiervan worden beschreven in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk
is onderverdeeld in drie delen; begrippenkaarten, Het Nieuwe Leren en misconcepties binnen het
onderwerp elektriciteit.

2.1 Begrippenkaarten

Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die gedaan zijn omtrent
begrippenkaarten en van belang zijn voor dit onderzoek.

Een begrippenkaart is door Novak uitgevonden als toetsmiddel. Hij ontdekte dat misconcepties
bij leerlingen lastig terug te vinden zijn in schriftelijke toetsen. Om toch de misconcepties naar
boven te krijgen, bleek een mondelinge overhoring geschikter. Dit is echter tijdrovend en ook niet
voor iedereen een prettige vorm van overhoren. Het bleek dat een begrippenkaart een eenvoudig
hulpmiddel biedt, waarin veel misconcepties naar boven komen. Andere onderzoekers ondervinden
echter problemen met toetsing [4, 7]. Het verschil tussen deze onderzoekers en Novak is dat
Novak begrippenkaarten gebruikt voor voortschrijdend inzicht, terwijl de rest de begrippenkaart
als eenmalige toets probeert te gebruiken.

De meeste onderzoekers [2, 4, 6–8, 10] zijn het erover eens dat een begrippenkaart een handig
hulpmiddel is als samenvatting. Deze samenvatting kan zowel vooraf gemaakt worden om voor-
kennis te activeren als achteraf als voorbereiding op de toets. Met voorkennis activeren wordt
bedoeld dat leerlingen bij zichzelf te rade gaan welke kennis zij al bezitten over het onderwerp. De
begrippen die dan naar voren komen, zullen vervolgens dienen als zogenaamde ankerpunten om
de nieuwe kennis aan vast te hangen. Wel is het van belang dat deze ankerpunten kloppen, zodat
de nieuwe informatie in een correct netwerk wordt gehangen [2, 4, 8–10].

Een groot voordeel van begrippenkaarten is dat het een betere taal is dan bijvoorbeeld wiskunde
of een uitgeschreven samenvatting. Het begrip van concepten is eenvoudiger te beschrijven in
een begrippenkaart dan op welke andere manier dan ook. Tekst is namelijk relatief langzaam te
verwerken, terwijl een begrippenkaart in één oogopslag te overzien is [2, 6–10]. Daarnaast zijn
hersenen beter geschikt om visuele informatie te verwerken en te onthouden dan tekst.

In de hersenen worden begrippen niet opgeslagen als losse brokken kennis, maar als een samen-
hangend netwerk. Dit samenhangend netwerk is vergelijkbaar met een begrippenkaart, wat het
succes van een begrippenkaart dan ook verklaard [8, 9]. Leerlingen zijn echter niet altijd gewend
om kennis in een bestaand netwerk te hangen. Dit wordt mede veroorzaakt door leraren die lessen
niet bewust aan elkaar koppelen [4, 8]. Om de begrippenkaart goed in te zetten is het van belang
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dat leerlingen iets meer weten over de kracht van een begrippenkaart. Ze zullen dus iets moeten
leren over hoe het geheugen werkt. Bovendien moeten ze de begrippenkaart zien als een stuk
gereedschap en niet als noodzakelijk kwaad [2, 4, 8, 9]. Om van een begrippenkaart gereedschap te
maken is het nodig dat deze structureel wordt ingezet [6, 7, 9]. Ten slotte veroorzaakt het maken
van een begrippenkaart vaak een intensieve discussie tussen de leerlingen, waardoor ze van elkaar
leren [2, 4, 7, 9, 10].

2.2 Het Nieuwe Leren

Een opkomend begrip in de onderwijswereld is Het Nieuwe Leren (HNL). Hoewel het nog niet voor
iedereen duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt, lijkt het voornamelijk een containerbegrip [1].
Twee belangrijke punten van Het Nieuwe Leren voor dit onderzoek zijn dat vooral het construc-
tivisme wordt toegejuicht en dat er meer nadruk wordt gelegd op het zogenaamde betekenisvol
leren.

Het constructivisme is een opkomende stroming in het onderwijs. Een aantal grote namen on-
dersteunen deze theorie, waaronder Piaget, Vigotsky en Montessori. De theorie wordt ook onder-
steund door de groeiende kennis van de werking van de hersenen. Het blijkt dat kennis niet zonder
meer overdraagbaar is, maar door de lerende wordt opgebouwd. De hersenen slaan losse begrippen
op en om ze beter te laten beklijven worden ze aan andere, reeds aanwezige begrippen gekoppeld.
De manier waarop dit wordt opgeslagen is visueel te maken middels een begrippenkaart: hierin
worden begrippen ook aan elkaar gekoppeld. Er wordt dan ook wel eens gezegd dat een begrip-
penkaart het gereedschap is voor de constructivist [4]. Een mens ontwikkelt kennis uit ervaringen
(assimilation) en past deze kennis aan wanneer deze niet blijkt te stroken met de werkelijkheid
(accomodation). Het constructivisme sluit heel mooi aan bij de literatuur over begrippenkaarten,
want in beide wordt gesproken over het uitbouwen van bestaande kennis en het aanpassen van
kennis waar nodig [1, 6, 7, 9, 10].

Betekenisvol leren kan worden gezien als het tegenovergestelde van uit je hoofd leren. Het verschil
is vastgelegd door Ausubel. Bij uit je hoofd leren wordt er geen betekenis gekoppeld aan datgene
wat wordt geleerd, maar is het vooral de bedoeling het geleerde te kunnen reproduceren. Bij
betekenisvol leren wordt aan ieder begrip een betekenis gekoppeld en is het dus de bedoeling iets
te kunnen doen met de opgeslagen kennis. Het is het verschil tussen een begrip kennen en iets
met het begrip kunnen. Betekenisvol leren zorgt er dus voor dat het geleerde beter beklijft, maar
ook dat de leerling er meer mee kan. Bovendien wordt gebouwd op de interesse van de leerling,
waardoor hij of zij ook meer lol beleeft aan het geleerde. Het is bij betekenisvol leren niet mogelijk
om losse brokken kennis op te slaan, maar kennis zal worden gekoppeld aan dat wat al bestaat in
het hoofd van de leerling. Ook hier komt de begrippenkaart om de hoek kijken, want deze is bij
uitstek geschikt om dit proces zichtbaar te maken. Verschillende onderzoekers roemen dan ook de
link tussen een begrippenkaart en het betekenisvol leren [4, 6, 8–10].

Begrippenkaarten kunnen dus iets bijdragen aan het nieuwe leren, want het ondersteunt zowel
de constructivisme stroming als het betekenisvol leren. Bovendien wordt in Het Nieuwe Leren
gestuurd naar een nieuwe situatie waarin de leraar minder frontaal lesgeeft en meer werkt als
coach. Leerlingen zullen dus meer zelfstandig aan de slag moeten; hiervoor lenen begrippenkaarten
zich goed [1, 4, 7, 10].

2.3 Elektriciteit in het voortgezet onderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het hoofdstuk elektriciteit. Dit hoofdstuk leent zich goed
voor het onderzoek, aangezien er veel begrippen in voorkomen die de leerlingen niet kunnen
zien. Al deze begrippen moeten echter wel goed op elkaar worden aangesloten. Het onderwerp
kenmerkt zich dan ook door de vele misconcepties die er bestaan bij leerlingen. Het uitvoeren van
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sommen lukt de meeste leerlingen verbazingwekkend genoeg wel, maar er is vaak verwarring over
de begrippen.

Meneer Licht heeft in 1987 tijdens de Woudschoten conferentie de misconcepties in het onderdeel
elektriciteit benoemd en uitgewerkt [5]. Het viel hem vooral op dat het taalgebruik van leerlingen
onduidelijk is en niet strookt met wat ze doen. Wat hem betreft is aan het taalgebruik af te lezen
of leerlingen de stof wel of niet begrijpen. Hierin schemert het positieve effect van begrippen-
kaarten al door, aangezien de taalbarrière daar lager is. De verschillende misconcepties die Licht
heeft uitgesplitst zijn: stroomverbruik, een constante stroombron, lokaal of sequentieel redeneren
en een foutief onderscheid tussen stroom en spanning. Hieronder wordt uitgelegd wat er met
elke misconceptie bedoeld wordt en deze paragraaf wordt afgesloten met mogelijke manieren om
misconcepties te bestrijden.

De eerste misconceptie hebben we te danken aan ons dagelijks taalgebruik. In reclames en nieuws
wordt vaak gesproken over het stroomverbruik van een bepaald apparaat of een bepaalde stad.
Doordat deze term consequent wordt gehanteerd is het voor de leerlingen dan ook eenvoudig te
denken de stroom daadwerkelijk wordt verbruikt. Zodra ze dus de stroom moeten uitrekenen van
een serieschakeling, krijgt het laatste lampje in de serie minder stroom, omdat de eerste reeds
stroom heeft verbruikt. Bovendien past dit in een beeld van geven en nemen: een batterij geeft
stroom en het lampje neemt deze op.

Misconceptie nummer twee hebben we waarschijnlijk te danken aan de theoretische manier waarop
leerlingen met sommen werken. Voor hen zijn het namelijk allemaal getallen en het is dan ook niet
onlogisch dat zij de indruk hebben dat een bron een constante stroom levert. Bij een constante
stroombron is de weerstand van de schakeling niet van invloed: de stroom zal altijd hetzelfde zijn.
Dit heeft ook invloed op de manier waarop ze denken over een parallelschakeling. Wanneer in de
ene tak van de schakeling en lampje wordt losgedraaid, zal het lampje in de andere tak feller gaan
branden, omdat de stroom nu allemaal door die ene tak gaat.

Een schakeling bevat vaak een aantal verschillende objecten, die in het begin voor de leerling
compleet nieuw zijn. Om het overzichtelijk te houden beschouwen ze vaak één object per keer.
Dit levert echter problemen op wanneer een object wordt aangepast, bijvoorbeeld een weerstand
die wordt vervangen door een grotere. Dit heeft namelijk invloed op de rest van de schakeling,
maar door lokaal te redeneren ziet de leerling dat probleem niet. Het overzicht dat de lokale
aanpassing invloed heeft op de hele schakeling hebben veel leerlingen niet. Een ander probleem
dat hier vrijwel gelijk aan is, wordt sequentieel redeneren genoemd. Deze leerlingen kijken al iets
meer naar het grotere geheel en hebben door dat een verandering invloed heeft op de rest van
de schakeling. Deze invloed wordt echter alleen stroomafwaarts doorgevoerd. Deze redenering
is op zich niet zo raar wanneer je bedenkt dat vaak de vergelijking met water wordt gemaakt.
Wanneer je een hindernis in een rivier plaatst, is deze voornamelijk van invloed op de stroming
stroomafwaarts ten opzichte van de hindernis. In een elektrische schakeling heeft een verandering
echter wel degelijk invloed op de gehele schakeling.

De laatste misconceptie is tevens het meest nadrukkelijk zichtbaar in de lessen. Leerlingen vinden
het lastig om de begrippen stroom en spanning uit elkaar te houden en grijpen vaak naar het
verkeerde begrip. Zo hebben ze het over de stroom over een weerstand en de spanning erdoorheen.
Soms lijkt het zelfs alsof er helemaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen spanning en stroom.

2.3.1 Misconcepties aanpakken

Het onderwerp elektriciteit is waarschijnlijk zo lastig omdat leerlingen er zich geen voorstelling van
kunnen maken. De meeste onderwerpen in de middelbare school natuurkunde zijn eenvoudig voor
te stellen, maar stroom en spanning blijven ongrijpbaar. Dit is ook te zien aan het grote arsenaal
van analogieën (metaforen) op dit gebied. Water, treinen en bezorgers worden aangewend om de
leerlingen een beeld te geven van wat er gebeurt.
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Figuur 2.1: Het mannetjesmodel, gebruikt als analogie om elektriciteit uit te leggen. De stroomsterkte
is de snelheid waarmee de mannetjes rondlopen en de spanning is de gevuldheid van het
rugzakje. Vooral constante stroom, stroomverbruik en het verschil tussen serie en parallel
laten zich goed uitleggen.

In de lessenserie is het mannetjesmodel gebruikt als analogie, weergegeven in figuur 2.1. Hier
brengen mannetjes iets rond (in dit geval een vloeistof) en de snelheid waarmee ze rondlopen is de
stroomsterkte. Soms is dit model niet toereikend: bij het mannetjesmodel is dat het geval zodra
energie wordt gëıntroduceerd. De vloeistof symboliseert dan zowel de spanning als de energie en
dat kan natuurlijk niet. Dan wordt overgestapt op een ander model om ook die situatie uit te leg-
gen. Door alle analogieën samen te voegen en het vaak over de stof te hebben, kunnen de leerlingen
steeds abstracter naar de stof kijken. Om de genoemde misconcepties weg te nemen, zal er tijdens
de uitleg vooral worden ingegaan op deze misconcepties. De misconceptie stroomverbruik is bij-
voorbeeld eenvoudig op te lossen door het mannetjesmodel. Hierin is duidelijk dat mannetjes niet
verdwijnen en dus stroom niet wordt verbruikt. Tenslotte is het mogelijk om de reflectieproducten
na te kijken tijdens de lessenserie en daarin actief te zoeken naar de misconcepten.

2.4 Waarom samenvatten?

Een samenvatting is een overzicht van de opgedane kennis tot dusverre. In een normale lessenserie
wordt er weinig stilgestaan bij de opgedane kennis. Nieuwe kennis wordt aangeboden en wordt
getoetst in de vorm van huiswerk. Door structureel even stil te staan bij de opgedane kennis en
daar een samenvatting van te maken hebben de leerlingen tijd om de opgedane kennis te laten
bezinken. Bovendien is er dan tijd om kritisch naar hun eigen leren te kijken en daar vragen over
te stellen.

Bij het maken van huiswerk wordt vooral gekeken naar procedurele kennis. Dit is kennis die vereist
is voor het oplossen van problemen, zoals die ook worden aangeboden tijdens het proefwerk en
het centraal examen. Door het maken van huiswerk wordt meestal geen begrip getoetst. Zonder
begrip is het echter lastig sommen maken, omdat het dan alleen het uitvoeren van een aangeleerd
trucje wordt. Begrip laat zich echter lastig toetsen en komt vooral naar boven tijdens individuele
gesprekken met leerlingen. Hier is in het normale lesprogramma weinig tijd voor.

Het voordeel voor de docent van regelmatig samenvatten is een zekere rust in het standaard
lesprogramma. Door op een standaard moment in de week deze reflectie te bieden, heeft de
docent tijd voor het bieden van individuele begeleiding bij het maken van zowel die samenvatting
als de huiswerksommen. Hij krijgt snel en eenvoudig een overzicht van de door de leerling opgedane
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kennis door even een blik op de samenvatting te werpen. De noodzaak om individuele gesprekken
te houden is dus een stuk minder aanwezig, zoals reeds ontdekt door Novak.
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Hoofdstuk 3
Methode

3.1 Details van het onderzoek

Deze sectie beschrijft de details van het onderzoek. Daarnaast worden de gemaakte keuzes voor-
afgaand aan het onderzoek nader verklaard. Dit zijn bijvoorbeeld de keuzes voor het werken in
paren en waarom samenvatten überhaupt een effect zou hebben.

3.1.1 Groepsindeling

Het onderzoek is uitgevoerd in twee parallelklassen, beide havo 4. Dit zijn zogenaamde cluster
klassen: de leerlingen in een dergelijke klas zitten normaal versnipperd over zeven standaard-
klassen, maar komen alleen in deze samenstelling bij elkaar tijdens het vak natuurkunde. Naast
de twee klassen die meedoen aan het onderzoek is er nog een derde havo 4-klas, die les heeft
van een andere docent en daarom niet meedoet aan het onderzoek. De parallelklassen zijn goed
vergelijkbaar. Het aantal leerlingen is vrijwel gelijk en in eerder presteren blijkt het klasgemid-
delde gelijk te zijn. Wel bevat de controlegroep meer mannen en meer doublanten, waardoor de
groep in het algemeen onrustiger aandoet. Om deze reden is dan ook gekozen om de groep met
minder doublanten te gebruiken als de experimentele groep, aangezien veranderingen hier minder
aanleiding zullen geven tot onrust. De samenstelling van de groepen is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Samenstelling van de groepen in het experiment

Experimenteel Controle
Reflectie Begrippenkaart Samenvatting
Totaal 21 23
Vrouwen 33% (7) 22% (5)
Mannen 67% (14) 78% (18)

Havo 3 71% (15) 61% (14)
Havo 4 14% (3) 26% (6)
VBMO 4 14% (3) 9% (2)
Atheneum 3 - 4% (1)

Wiskunde A 57% (12) 61% (14)
Wiskunde B 43% (9) 39% (9)

De behaalde cijfers tot dusverre staan in tabel 3.2. Het is zinnig om ook het wiskundecijfer mee
te nemen in deze vergelijking, aangezien wis- en natuurkunde beide een groot beroep doen op
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procedurele kennis. Voor beide zijn rekenvaardigheid en algebra van belang en de sommen zijn
behoorlijk vergelijkbaar. Een groot verschil echter is dat bij natuurkunde een groter beroep wordt
gedaan op de beschrijvende kennis, het begrijpen van de concepten. Zoals te zien is, is er geen
significant verschil tussen beide groepen.

Tabel 3.2: Rapportcijfers van de groepen in het experiment. De notatie is : [gemiddelde waarde ±
standaard deviatie (aantal waarden)], het verschil tussen beide gemiddelden (∆ X) en de
kans dat dit verschil niet-significant is (P). Een vetgedrukte waarde voor P betekent dat er
een significant verschil is.

Toets Experiment Controle ∆ X P
Wiskunde havo 3 6,41 ±1,12 (17) 6,19 ±0,87 (21) 0,22 0,50
Wiskunde havo 4 5,58 ±1,72 (21) 5,56 ±1,61 (23) 0,02 0,97
Natuurkunde havo 3 7,00 ±0,71 (17) 6,86 ±0,73 (21) 0,14 0,55
Natuurkunde havo 4 6,16 ±1,20 (21) 6,41 ±1,23 (23) -0,25 0,51
Proefwerk Elektriciteit havo 3 7,25 ±1,17 (15) 7,07 ±1,53 (15) 0,18 0,72

Om beide groepen (de experimentele groep en de controlegroep) zoveel mogelijk gelijk te houden,
is besloten om de tijd die de experimentele groep steekt in het maken van de begrippenkaart, door
de controlegroep te laten steken in een samenvatting. Beide groepen zijn nu evenveel tijd kwijt
aan het reflecteren op het geleerde, waardoor het enige verschil nu het product begrippenkaart
versus samenvatting is. Voor een zo groot mogelijk leerrendement worden de producten van beide
groepen beoordeeld door de docent waarna de leerlingen een beter product kunnen inleveren in
het volgende reflectiemoment.

3.1.2 Waarom structureel

Door het structureel toepassen van een reflectiemoment is de nieuwigheid er af. Wanneer een
dergelijke reflectiemoment namelijk incidenteel wordt toegepast, gaat er vrij veel tijd verloren aan
de uitleg. Door het structureel toe te passen, is het doel van de reflectie direct helder en kunnen
de leerlingen snel aan het werk. Tevens wordt een dergelijk reflectiemoment een gereedschap in
plaats van een leuke alternatieve les. De focus van de les is nu gericht op de inhoud in plaats van
op het gereedschap.

Door structureel te reflecteren, is het mogelijk om de voortgang te meten. Begipsvorming is een
proces dat inzichtelijk kan worden gemaakt door de verschillende samenvattingen in de loop der
tijd naast elkaar te leggen. Zo zijn de verschillende stadia die een leerling doorloopt nauwkeurig
te volgen. Daarnaast is het mogelijk direct in te springen op foutieve concepten, voordat het te
laat is (lees: het proefwerk is geweest).

3.1.3 In paren

Hoewel de keuze voor het werken in paren voornamelijk praktisch van aard is, heeft het ook een
theoretische onderbouwing. Het werken in paren zorgt namelijk voor een discussie, waarin de
ene leerling de ander iets moet uitleggen, er vragen worden gesteld en de leerlingen door reflectie
zelfstandig hun eigen product verbeteren. Daarnaast krijg je een mini-expertgroep, waarin de
betere van het tweetal de stof beter gaat begrijpen, omdat hij of zij het moet uitleggen en de
zwakkere leert van de expert. Leerlingen zitten qua niveau bovendien minder ver van elkaar
af dan een leerling en een docent. De leerlingen zitten daardoor in elkaars Zone of Proximal
Development, waardoor ze elkaars uitleg beter begrijpen [14]. Door deze groepjes is de docent
minder nodig. Hij hoeft de fouten slechts aan de experts uit te leggen om te zorgen dat de hele
klas het begrijpt.

De praktische kanten aan het werk in tweetallen is dat er simpelweg minder middelen nodig zijn.
In plaats van dertig computers, kan men volstaan met vijftien. Samen achter een PC zorgt ervoor

14



Figuur 3.1: Werken aan een begrippenkaart in tweetallen, gebruik makend van Post-It’s

dat leerlingen minder bezig zijn met bijzaken. Ook scheelt werken in tweetallen in de hoeveelheid
tijd die gaat zitten in het nakijken van de resultaten. De docent heeft daardoor sneller overzicht
van de voortgang. De tijd die overblijft kan gestoken worden in het kwalitatief beter beoordelen
van de producten. In plaats van een globale beoordeling is er nu tijd om meer verbeterpunten aan
te stippen.

3.2 Gegenereerde data

Gedurende het onderzoek zullen er verschillende producten worden gemaakt en geëvalueerd. Deze
producten vormen de basis voor de conclusies die zullen worden getrokken in dit onderzoek. Deze
paragraaf beschrijft welke producten worden gebruikt.

Om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, worden resultaten van verschil-
lende producten gebruikt. Om te kunnen beoordelen welke producten antwoord geven op welke
vragen, is gebruik gemaakt van tabel 3.3. Hierin staan de verschillende producten en de verschil-
lende onderzoeksvragen. Het cijfer in de tabel geeft aan hoe belangrijk het product is voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Een 1 betekent dat het de primaire bron is en een 2 de
secundaire.

Tabel 3.3: Beantwoording van onderzoeksvragen

Begrijpen Uitvoeren Lesrendement Motivatie
Pre-test 1 1
Post-test 1 1
Proefwerkcijfer nu 1 2
Proefwerkcijfer klas 3 2 2
Rapportcijfers 2 2
Begrippenkaart 2
Samenvatting 2
Enquête 1

15



3.2.1 Begrijpen

De begrippenkaart is oorspronkelijk bedoeld om het begrip van concepten te kunnen toetsen. Een
belangrijk onderdeel van het onderzoek is dan ook om uit te vinden in hoeverre het begrip van
de concepten vooruitgaat. Hiervoor is een speciale conceptuele test ontwikkeld, die de eerder
genoemde misconcepties in het onderwerp elektriciteit toetst. De test is terug te vinden in bijlage
B. Deze test wordt twee keer afgenomen: één keer voor aanvang van het onderzoek en één keer na
afloop van het onderzoek. De tests zijn identiek, zodat de vooruitgang goed gemeten kan worden.
De toets bestaat uit een aantal multiple choice vragen, die de leerling snel kan beantwoorden en
waarbij hij/zij vooral uit kan gaan van zijn/haar intüıtie. Een voorbeeldvraag:

1. Welke uitspraak is juist?

(a) Spanning meet je in volt, stroomsterkte in ampére

(b) Spanning meet je in ampére, stroomsterkte in volt

(c) Geen van beide uitspaken is juist

De vragen in de conceptuele test beslaan de misconcepties zoals Licht ze heeft beschreven. Een
tabel met welke vragen, welke misconcepties toetsen is weergegeven in tabel 3.4. Een 1 betekent
dat de vraag vooral die misconceptie toetst en telt 5 keer mee in het gemiddelde. Een 2 betekent
dat de vraag ook iets zegt over die misconceptie, maar minder nadrukkelijk en telt daarom 3 keer
mee in het gemiddelde. Een 3 telt slechts 1 keer mee. Om de antwoorden om te zetten in getallen
om mee te rekenen wordt een goed antwoord als een 1 genoteerd en een fout antwoord als een
0. Deze waarden worden vermenigvuldigd met de waarderingen. Vervolgens kan een percentage
goed worden bepaald, waarmee kan inzichtelijk kan worden gemaakt in hoeverre de leerling de
misconceptie doorziet.

Tabel 3.4: Koppeling concept-toets vragen aan misconcepties

Vraag Stroom- Constante Lokaal- Sequentieel Spanning vs
verbruik stroom redeneren redeneren Stroom

1 1
2 1
3 1
4 1
5 3 1 2
6 3 1 2
7 1 2
8 1 2
9 3 2 1
10 3 2 1
11 2 1
12 2 1
13 2 1
14 1 2 3
15 2 3 2 1
16 2 1
17 2 1
18 2 1 2
19 2 1 3

De test voor aanvang van het onderzoek noemen we de pre-test. Hierin wordt gekeken wat men nog
weet, aangezien het onderwerp ook al behandeld is in de tweede en derde klas. De leerlingen hebben
bovendien nog geen idee wat ze kunnen verwachten van de stof en zullen de toets onbevangen
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maken. Voor het onderzoek is het goed om de startpositie van de leerlingen goed in te kunnen
schatten. Zo kan gekeken worden of de klassen een vergelijkbaar startniveau hebben.

Aangezien proefwerken meestal niet zozeer gericht zijn op het toetsen van het begrip, maar vooral
op het maken van sommen, wordt ook afgesloten met de conceptuele toets. Dit is dezelfde toets
als de pre-test, maar omdat hij nu na het onderzoek wordt afgenomen noemen we hem de post-test.
Door de resultaten van beide conceptuele toetsen met elkaar te vergelijken, is goed te zien welke
progressie de leerlingen hebben gemaakt en wat dus het leerrendement is.

De eindproducten van de reflectieproducten kunnen ook worden beoordeeld. De onderzoeksgroep
produceert begrippenkaarten en de controlegroep samenvattingen. In deze producten zal gedu-
rende de lessenserie een verbetering optreden, die ook mee te nemen is in de beoordeling. Voor
de samenvatting geldt vervolgens dat er een goede samenhang moet zitten tussen de begrippen,
dat elk begrip goed moet worden uitgelegd en dat het geheel overzichtelijk moet zijn. Voor de
begrippenkaarten is het zaak dat de leerlingen de juiste verbindingen leggen, dat er een goede
balans is tussen het aantal begrippen en verbindingen. Ook de vorm is van belang.

3.2.2 Uitvoeren

Hoewel dit onderzoek anders doet vermoeden, worden leerlingen op dit moment vooral nog getoetst
op het kunnen maken van sommen. Dit is vooral te zien in het eindexamen. Om het begrip van
concepten te kunnen koppelen aan het succes het van kunnen maken van sommen, worden ook
deze resultaten meegenomen in het onderzoek. Het proefwerk dat wordt gebruikt om de kennis
te toetsen is net als ieder normaal proefwerk. Het is een standaardproefwerk, geleverd door de
uitgever van het boek en is opgenomen in bijlage D. De toets bevat veel sommen, die gelijk zijn aan
het niveau van het huiswerk. Het cijfer hiervan zal worden meegenomen in de onderzoeksresultaten.
Tevens is het interessant om de resultaten die de leerlingen in het verleden hebben behaald mee
te nemen. Dit zijn de proefwerkcijfers op het onderwerp elektriciteit in de derde klas. Daarnaast
wordt gekeken naar het rapportcijfer voor natuur- en wiskunde van zowel de derde als de vierde
klas. Met behulp van deze cijfers kan ook beter worden beoordeeld of er sprake is van een eventueel
niveauverschil tussen beide klassen.

3.2.3 Lesrendement

Het lesrendement zal worden bepaald uit de gegevens die worden verzameld voor de deelvragen
begrijpen en uitvoeren. Voor begrijpen wordt het lesrendement bepaald doordat de conceptuele
toets twee keer wordt afgenomen, een keer als pre-test en een keer als post-test. De behaalde
vooruitgang wordt gedeeld door de mogelijke vooruitgang, volgens vergelijking 1.1.

Voor het onderdeel uitvoeren is geen startmeting gedaan, waardoor het lesrendement niet kan
worden bepaald. Wel kan globaal iets gezegd kunnen worden over de behaalde cijfers ten opzichte
van de eerder behaalde resultaten. De cijfers tot dusverre beslaan de onderwerpen grafieken en
bewegen. Deze onderwerpen zijn relatief simpeler dan het onderwerp elektriciteit. Verder is het
mogelijk de behaalde cijfers te vergelijken met die van een parallelklas die niet meedoet aan het
onderzoek.

3.2.4 Motivatie

Om iets te kunnen zeggen over hoe de leerlingen het werken met een reflectiemiddel hebben
ervaren, wordt een enquête afgenomen na afloop (weergegeven in bijlage C). Hierin wordt de
leerlingen gevraagd aan te geven of ze het prettig vonden om te werken met sommen, practica of
het reflectiemiddel. Daarnaast wordt ook gevraagd aan te geven in hoeverre ze de verschillende
lesvormen als zinvol hebben ervaren. Omdat een enquête niet alles zegt, zullen ook de gesprekken
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tijdens de lessen en de persoonlijke ervaring van de docent worden meegenomen voor de deelvraag
of leerlingen begrippenkaarten als een leuke lesvorm zien.

De gebruikte enquête is al eerder gebruikt door Meijerink [7], bij het onderzoek naar het eenmalig
inzetten van een begrippenkaart. De enquête is dus reeds getest en bevatte toen geen onvolko-
menheden. Het voordeel van het inzetten van een eerder gebruikte enquête, is dat de resultaten
dan te vergelijken zijn. Bovendien wordt middels de enquête antwoord gegeven op de vragen die
gesteld worden in dit onderzoek.

De enquête bestaat uit 19 vragen. De antwoorden zijn verdeeld over een vier puntenschaal, van
oneens tot eens. De enquête is bijgevoegd in de bijlage. De vragen beslaan eerst het vak na-
tuurkunde: in hoeverre de leerling het van leuk of moeilijk vindt. Het middendeel gaat over de
verschillende lesvormen, waarbij de leerlingen moeten aangeven in hoeverre ze de verschillende
lesvormen leuk en leerzaam vinden. De enquête sluit af met de vraag hoe ze het reflectiemiddel
het liefst ingezet zien worden: om voorkennis te activeren, als voortschrijdende samenvatting, of
als voorbereiding op het proefwerk. Ten slotte is er nog ruimte voor opmerkingen. De enquête zal
anoniem worden afgenomen.

Met behulp van de enquête is het mogelijk beide reflectiemiddelen te vergelijken. Verder is het
mogelijk het reflectiemiddel uit te zetten tegen alternatieve lesvormen zoals het maken van som-
men, het krijgen van uitleg en practica. De aantrekkelijkheid van de lesvorm en het nut volgens de
leerlingen wordt dan duidelijk. Door ook mee te nemen of een leerling natuurkunde leuk of lastig
vindt, kan ook gekeken worden voor welke groep een begrippenkaart nuttig kan zijn. Tenslotte is
het van belang om te kijken hoe leerlingen het liefst de begrippenkaarten inzetten.

3.3 Uitvoering

Deze paragraaf beschrijft de uitvoering van het experiment. De lessenserie wordt uiteengezet
evenals de gemaakte keuzes die kwamen kijken bij het uitvoeren van de geplande lessenserie. Het
tijdspad van de lessenserie is weergegeven in tabel 3.5.

Tabel 3.5: Tijdspad van de lesserie

Les Invulling
1 Pre-test, voorkennis samenvatten

2 & 3 Normale les
4 Reflectie

5 & 6 Normale les
7 Reflectie

8 & 9 Normale les
10 Opgedane kennis samenvatten
11 Proefwerk
12 Post-test

Later Enquête

In beide klassen is de lessenserie gestart met het afnemen van de pre-test. Op deze manier werd
het startniveau van beide klassen bepaald en dan voornamelijk op conceptueel niveau. De test
duurde ongeveer 10 minuten, waardoor er in de rest van het lesuur tijd was om de voorkennis
te activeren. Dit werd gedaan door in de experimentele klas een begrippenkaart te maken en in
de controle klas de samenvatting, zonder gebruik te maken van het boek. Dit product diende
ook direct als eerste versie van waaruit verder gebouwd kon worden gedurende de rest van de
lessenserie. Bovendien kon de voorkennis, zoals getoetst in de pre-test, gekoppeld worden aan de
voorkennis zoals weergegeven in het eerste reflectieproduct.
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Figuur 3.2: Een reflectieles, waarbij de leerlingen aan het werk zijn met papieren begrippenkaarten.

De rest van de lessenserie bestond uit drie weken van elk drie lessen. Twee van deze lessen werden
ingericht als normale lessen. Tijdens een normale les werd eerst het huiswerk behandeld, er vond
een stukje herhaling plaats, nieuwe stof werd uitgelegd en het werd afgesloten met het maken
van sommen. De derde les van de week werd gebruikt als reflectiemoment. Dit betekent dat de
experimentele groep tijd had om hun begrippenkaart bij te werken, terwijl de controlegroep de
samenvatting uitbreidde om deze aan het eind van het uur op te sturen naar de docent. De rest
van de tijd in dat uur werd gebruikt om het nog niet gemaakte huiswerk af te maken. De rol van
de docent in dit uur was vooral coachend, oftewel helpen daar waar nodig en zorgen dat iedereen
aan het werk was.

Het laatste reflectiemoment was tevens de voorbereiding op het proefwerk. Aan het einde van
deze les was het van belang dat de begrippenkaart volledig was en dat de samenvatting ook
het hele hoofdstuk behelsde. Deze reflectieproducten kunnen vervolgens gebruikt worden om
het eindniveau van de leerlingen te bepalen en om de voortgang te meten ten opzichte van het
eerste product. De leerlingen kunnen de producten gebruiken als hulp bij het voorbereiden op het
proefwerk.

De lessenserie werd afgesloten met twee toetsen: het proefwerk en de post-test. Met een proefwerk
kan het eindniveau gemeten worden op dezelfde manier als dat elk hoofdstuk wordt getoetst. Deze
toetsing spitst zich echter toe op procedurele kennis. De post-test is dezelfde als de pre-test en richt
zich voornamelijk op beschrijvende kennis. Doordat beide testen gelijk zijn, is het mogelijk het
lesrendement (gain) te meten. Het proefwerk en de post-test zorgen samen voor een goed beeld
van de kennis van de leerling, op zowel beschrijvend als procedureel niveau. Na afloop van de
complete lessenserie wordt vervolgens nog een enquête afgenomen om de mening van de leerlingen
over het middel begrippenkaart mee te kunnen nemen.
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Hoofdstuk 4
Resultaten

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het experiment. De resultaten zijn gescheiden per deelvraag.
Bij iedere deelvraag wordt uitgelegd hoe de data tot stand zijn gekomen, de gegevens worden
uiteengezet en verklaard waar nodig. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie door de
docent. Hierin wordt beschreven hoe de lessenserie is ervaren en welke moeilijkheden er zijn.

Hieronder staan twee voorbeelden van eindproducten, zoals deze door de leerlingen gemaakt zijn.
De eerste betreft een begrippenkaart die bijna af is, weergegeven in figuur 4.1. De tweede (figuur
4.2) betreft een begrippenkaart waarbij een paar begrippen zijn aangemaakt, maar waarbij de
verbanden nog niet helemaal duidelijk zijn.

Figuur 4.1: Een begrippenkaart gemaakt met CMapTools, bijna af. In de kaart worden de begrippen
stroom-volt en spanning-ampere nog verkeerd gekoppeld.

4.1 Begrijpen

Om de deelvraag “Is er progressie op conceptueel gebied?” te kunnen beantwoorden, wordt de
speciaal hiervoor ontwikkelde conceptuele toets gebruikt. Voorafgaand aan de lessenserie is de pre-
test afgenomen. Na afloop van de lessenserie is de post-test afgenomen, die identiek was aan de
pre-test. Op deze manier kan de vooruitgang worden gemeten. De resultaten van beide testen en
het lesrendement (gain) staan in tabel 4.1. Om de test te maken kregen de leerlingen 10 minuten.
Dit bleek genoeg: de snelle leerlingen waren binnen 7 minuten klaar en nog geen kwart kreeg het
net niet af.

Zoals te zien is in tabel 4.1, wordt de pre-test behoorlijk slecht gemaakt. Indien men uitgaat
van een volledig willekeurig ingevuld antwoordenblad, zou de score 33% kunnen zijn, aangezien
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Figuur 4.2: Een begrippenkaart waarbij veel begrippen al zijn aangemaakt, maar de koppeling ontbreekt
nog.

Tabel 4.1: Resultaten conceptuele kennis

Toets Experiment Controle ∆ X P
Pre-test score 41% ±11% (20) 39% ±13% (22) 2% 0,68
Post-test score 45% ±12% (21) 48% ±11% (22) -3% 0,32
Gain 2% ±32% (20) 8% ±39% (21) -7% 0,56

er 3 mogelijke antwoorden zijn. Toch is de score niet slecht wanneer men bedenkt dat er vooral
misconcepten worden getoetst. De leerlingen worden dus expres aan het twijfelen gebracht, waar-
door het verleidelijk is een foutief antwoord te geven. Tevens werd de test afgenomen voordat de
leerlingen ook maar iets met de stof gedaan hadden. Hun voorkennis, opgebouwd in havo 3, was
nog niet geactiveerd. Veel van de vragen in de test vallen ook nog eens buiten de standaardstof.
Tijdens de lessen wordt er vooral gewerkt met de wet van ohm, maar wat er daadwerkelijk gebeurt
zodra er veranderingen optreden, is voor veel leerlingen nieuw. Bijzonder was het om te zien dat
veel misconcepten bewaarheid werden. Zo werden er veel fouten gemaakt bij lokaal en sequentieel
redeneren, maar ook het onderscheid tussen spanning en stroom was voor veel leerlingen nog niet
duidelijk. Het bleek dat de meeste fouten gemaakt werden bij vragen die net iets verder gingen dan
de standaardstof zoals ze die gehad hebben in de onderbouw. De post-test is iets beter gemaakt,
maar er wordt gemiddeld nog steeds geen voldoende gescoord.

De gain wordt berekend zoals uitgelegd in de inleiding en wordt vervolgens gemiddeld per klas.
Het is dus niet de gain op basis van beide gemiddelden, maar wordt eerst berekend per leerling en
vervolgens gemiddeld. Het is mogelijk om te kijken naar de vooruitgang per vraag, per miscon-
ceptie en in totaal. Bovendien is het mogelijk te zien hoeveel leerlingen van een fout naar een goed
antwoord zijn gegaan. De totale gain (tabel 4.1) is niet bijzonder hoog, maar in elk geval is hij
positief. Dit betekent dat we van een vrijwel volledig willekeurig ingevuld antwoordblad naar een
meer doordacht en correct antwoordblad toegaan. Het is opmerkelijk dat het onderlinge verschil
niet significant is, zowel in de pre- en post-test als in het lesrendement.

Als we dieper kijken naar de reden voor de minimale vooruitgang, maken we een uitsplitsing
naar de gain per misconceptie, weergegeven in tabel 4.2. Hier is te zien dat misconceptie D,
het onderscheid tussen spanning en stroom, een vooruitgang laat zien. Dit komt waarschijnlijk
doordat deze misconceptie behoorlijk aan bod komt in het normale lesprogramma. De misconceptie
stroomverbruik laat een behoorlijke vooruitgang zien in de controlegroep, terwijl de experimentele
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groep juist achteruit gaat. Het verschil is niet significant en de standaarddeviatie is vrij groot. Er
kan daarom geen eenduidige conclusie worden getrokken. Dit geldt ook voor de de misconceptie
constante stroom: hier is ook geen vooruitgang. De laatste misconceptie, uitgesplitst in twee
subonderdelen, te weten: lokaal redeneren en sequentieel redeneren, laat juist een bijzondere
daling zien in begrip. Dit kan verklaard worden doordat leerlingen nu meer gaan nadenken over
het waarom en eerder geneigd zijn om een foutief antwoord te geven, waar ze eerst nog intüıtief
het goede antwoord gaven.

Tabel 4.2: Vooruitgang per misconcepties. De misconcepties zijn: A - Stroomverbruik, B - Constante
stroom, C1 - Lokaal redeneren, C2 - Sequentieel redeneren en D - Onderscheid spanning en
stroom. De waarden pre-test en post-test zijn gewogen gemiddelden. Dit betekent dat de
antwoorden per vraag worden gemiddeld met de weging in tabel 3.4. Het getal geeft dus een
percentage weer in hoeverre de leerling de stof begrijpt. De gain wordt vervolgens berekend
per leerling en daarna gemiddeld.

Toets Experiment Controle ∆ X P
A. pre-test 0,46 ± 0,23 (20) 0,40 ± 0,21 (22) 0,07 0,33
A. post-test 0,45 ± 0,18 (21) 0,52 ± 0,21 (23) -0,07 0,25
A. gain -0,20 ± 0,78 (21) 0,14 ± 0,41 (23) -0,35 0,07

B. pre-test 0,38 ± 0,13 (20) 0,37 ± 0,17 (22) 0,01 0,84
B. post-test 0,40 ± 0,17 (21) 0,39 ± 0,18 (23) 0,01 0,92
B. gain 0,00 ± 0,40 (21) 0,00 ± 0,39 (23) 0,00 0,99

C1. pre-test 0,29 ± 0,29 (20) 0,32 ± 0,34 (22) -0,03 0,73
C1. post-test 0,24 ± 0,31 (21) 0,30 ± 0,29 (23) -0,06 0,50
C1. gain -0,26 ± 1,23 (21) -0,39 ± 1,10 (23) 0,13 0,72

C2. pre-test 0,45 ± 0,10 (20) 0,43 ± 0,18 (22) 0,02 0,68
C2. post-test 0,40 ± 0,15 (21) 0,40 ± 0,17 (23) 0,00 0,92
C2. gain -0,12 ± 0,39 (21) -0,13 ± 0,52 (23) 0,01 0,93

D. pre-test 0,33 ± 0,19 (20) 0,32 ± 0,24 (22) 0,01 0,90
D. post-test 0,55 ± 0,22 (21) 0,53 ± 0,23 (23) 0,02 0,72
D. gain 0,32 ± 0,34 (21) 0,25 ± 0,40 (23) 0,07 0,54

Er is ook gekeken naar de vooruitgang per vraag. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage
A. Hierin blijkt dat de leerlingen vooral omhoog gaan bij relatief simpele schakelingen. Deze
schakelingen lijken erg op de vragen zoals de leerlingen die ook gedurende de lessenserie hebben
gehad. Zo gaat bijvoorbeeld het koppelen van de juiste eenheid bij de juiste grootheid als het gaat
om spanning en stroom van half goed bij de pre-test, naar 100% goed bij de post-test. Zodra de
stof echter lastiger wordt, of minder aan bod is gekomen tijdens de les, zakken de scores en krijgen
we zelfs achteruitgang in het percentage goede antwoorden. Beide klassen laten echter eenzelfde
beeld zien.

Al met al kunnen we zeggen dat er geen significant verschil te ontdekken is tussen de experimentele
groep en de controlegroep. Dit betekent dat structureel reflecteren middels een begrippenkaart
of een klassieke samenvatting geen verschil maakt op het gebied van beschrijvende kennis. Ook
blijkt het lastig de diep gewortelde misconcepties weg te nemen, maar is het wel mogelijk om de
minder diep gewortelde misconcepties weg te nemen gedurende een lessenserie.

4.2 Uitvoeren

De deelvraag “Is er een verschil in de eindresultaten qua vaardigheden in het maken van som-
men?” heeft te maken met procedurele kennis. Aangezien hier geen significante verbetering wordt
verwacht ten opzichte van de controlegroep is hier geen test vooraf over afgenomen. Om toch de
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groepen met elkaar te kunnen vergelijken en de vooruitgang te kunnen bepalen is het mogelijk om
te kijken naar de behaalde resultaten tot dusverre op natuurkunde. Zoals te zien is in tabel 4.3
hebben beide klassen een vergelijkbaar gemiddeld cijfer.

Tabel 4.3: Resultaten procedurele kennis

Toets Experiment Controle ∆ X P
Natuurkunde havo 4 6,16 ±1,20 (21) 6,41 ±1,23 (23) -0,25 0,51
Proefwerk Elektriciteit H4 6,49 ±1,34 (21) 6,40 ±1,26 (23) -0,09 0,81
Verschil t.o.v. Na H4 5% ±39% (21) -6% ±36% (23) 10% 0,36

Het belangrijkste getal in de tabel is die van het Proefwerk Elektriciteit H4. Dit zijn de cijfers
die de leerlingen hebben gescoord op het proefwerk na afloop van het onderzoek. Er is geen
significant verschil tussen beide groepen. De vooruitgang ten opzichte van het gemiddelde cijfer
van havo 4 tot dusverre verwaarloosbaar. Het proefwerk is dus niet beter of slechter gemaakt dan
de proefwerken tot dusverre. Er is dus geen verschil op het gebied uitvoeren tussen het gebruik
van een begrippenkaart en klassiek samenvatten.

4.3 Lesrendement

Nu we de gegevens hebben van de deelvragen begrijpen en uitvoeren, kunnen we ook kijken naar het
behaalde lesrendement. Hiervoor kijken we naar de tabellen 4.1 en 4.3. Bij het onderdeel begrijpen
is het niveau van de leerlingen zowel vooraf als achteraf bepaald. Alleen dan is het mogelijk een
goed beeld te krijgen van het behaalde lesrendement. Zoals reeds in de inleiding is uitgelegd,
wordt in een normale lessenserie een gain van 23% ±4% behaald. Wanneer de lessenserie echter
activerend is, wordt een gain van 48% ±14% behaald.

Zoals te zien is in tabel 4.1, wordt in dit onderzoek een gain van nog geen 10% behaald. Dit
is bedroevend slecht, aangezien een normale lessenserie al een gain kan halen van 23% ±4%. In
paragraaf 4.1 is echter al aangegeven dat de gebruikte conceptuele toets niet volledig aansluit bij
de stof en toetsing zoals deze wordt aangeboden tijdens de lessenserie. De vragen zijn lastiger
en vergen meer begrip dan de sommen die de leerlingen maken tijdens het huiswerk en op het
proefwerk. Dit zou dan ook kunnen verklaren waarom de gain zo laag is.

In tabel 4.3 is het beeld voor de behaalde vooruitgang niet veel beter. Het verschil ten opzichte van
het havo 4 cijfer voor natuurkunde is gemiddeld voor beide klassen praktisch nul. Dit kan deels
verklaard worden door het feit dat dit hoofdstuk vaak lastiger wordt gevonden dan voorgaande
proefwerken (Grafieken en Bewegen). Toch werd een hoger lesrendement verwacht, aangezien de
lessenserie meer activerend was dan de voorgaande proefwerken. Doordat er geen startmeting is
gedaan, kan de gain niet in cijfers worden uitgedrukt. Het lesrendement laat dus geen verschil zien
tussen beide klassen. Hieruit kan het worden geconcludeerd dat het voor de gain geen verschil
maakt of er gebruik wordt gemaakt van een klassieke samenvatting of een begrippenkaart.

4.4 Motivatie

Eerder is reeds genoemd hoe belangrijk het is dat de leerlingen de werkvorm prettig vinden. Als
de leerlingen namelijk niet gemotiveerd zijn, zal de werkvorm ook niet slagen. De motivatie van
de leerlingen is ondervraagd met behulp van een enquête. De resultaten van deze enquête worden
in deze paragraaf uiteengezet. De enquête is afgenomen in beide klassen, enkele lessen nadat
het onderzoek was afgerond. Zodoende waren de gemoederen wat bedaard en kon er neutraal
teruggekeken worden. De enquête werd afgenomen in circa 10 minuten. De leerlingen hadden
dus ruim tijd om na te denken over hoe ze de lessen hebben ervaren en er was ook nog tijd om
opmerkingen te plaatsen.
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Tabel 4.4: Resultaten van de enquête. De schaalverdeling bestaat uit 4 mogelijkheden, van helemaal
niet mee eens (1) tot helemaal mee eens (4). De enquête is opgenomen in bijlage C.

Toets Experiment Controle ∆ X P
Natuurkunde moeilijk 2,47 ±0,84 (19) 2,42 ±0,90 (19) 0,05 0,85
Natuurkunde leuk 3,16 ±0,60 (19) 3,05 ±0,71 (19) 0,11 0,62
Elektriciteit moeilijk 2,21 ±0,85 (19) 2,16 ±0,90 (19) 0,05 0,85
Elektriciteit leuk 2,53 ±1,02 (19) 2,89 ±0,81 (19) -0,37 0,23
Uitleg leuk 2,53 ±0,61 (19) 3,11 ±0,74 (19) -0,58 0,01
Sommen leuk 2,63 ±0,83 (19) 2,47 ±0,84 (19) 0,16 0,56
Practica leuk 3,16 ±0,83 (19) 3,42 ±1,02 (19) -0,26 0,39
Reflectie leuk 2,42 ±0,84 (19) 2,47 ±0,90 (19) -0,05 0,85
Uitleg leerzaam 3,42 ±0,51 (19) 3,42 ±0,51 (19) 0,00 1,00
Sommen leerzaam 2,95 ±0,78 (19) 3,32 ±0,48 (19) -0,37 0,09
Practica leerzaam 3,21 ±0,79 (19) 3,42 ±0,84 (19) -0,21 0,43
Reflectie leerzaam 2,47 ±0,84 (19) 3,00 ±1,00 (19) -0,53 0,09
Reflectie als opfrissing 2,79 ±0,92 (19) 2,68 ±1,11 (19) 0,11 0,75
Reflectie tussendoor 2,89 ±0,88 (19) 2,89 ±0,94 (19) 0,00 1,00
Reflectie als samenvatting 2,74 ±1,24 (19) 3,84 ±0,37 (19) -1,11 <0,005

In tabel 4.4 is te zien dat er twee vragen zijn waar er een significant verschil is tussen de experi-
mentele groep en de controlegroep. Dit zijn vragen of de uitleg leuk is en of reflectie geschikt is
als samenvatting. Voor beide keren geldt dat de controlegroep hierop een hoger antwoord geeft
dan de experimenele groep. Waarom uitleg leuk door de controlegroep hoger wordt beoordeeld
is niet duidelijk. De mate waarin de uitleg als leerzaam wordt beschouwd is in beide groepen
namelijk even hoog, dus de kwaliteit van de uitleg is niet verschillend. Een mogelijke uitleg is dat
de zittenblijvers in de controlegroep al vaker hebben aangegeven dat mijn uitleg prettiger is dan
die van de docent die ze vorig jaar hadden. In de experimentele groep zitten minder zittenblijvers,
waardoor het effect daar kleiner is.

Het feit dat het reflectiemiddel vooral als samenvatting wordt gezien door de controlegroep kan
worden verklaard vanwege een mogelijk suggestieve vraagstelling. Een samenvatting is natuurlijk
geschikt als samenvatting. Het is dan ook logisch om deze samenvatting als nuttig aan te merken
bij het samenvatten van het hoofdstuk. Een begrippenkaart is daarin eigenlijk een nieuwkomer en
wordt dus ook minder gauw gezien als een bruikbaar middel om het hoofdstuk samen te vatten.
Het is echter ook goed mogelijk dat een begrippenkaart minder nuttig is als samenvatting en dat
men liever een klassieke samenvatting gebruikt.

Het is interessant om te zien dat er voor de overige vragen geen significante verschillen zijn tussen
de experimentele groep en de controlegroep. Dit betekent dus dat er voor de leerlingen geen
belangrijk verschil is tussen het reflecteren met behulp van een begrippenkaart of met behulp van
een klassieke samenvatting.

Op het enquête-formulier was er ruimte voor de open vraag “Wat vind jij van [het reflectiemid-
del]?” en er was ruimte voor overige opmerkingen. De opmerkingen van beide groepen waren
vergelijkbaar. Veel leerlingen gaven aan dat ze het reflecteren vervelend, saai en veel werk vonden.
Wel vonden ze het goed als herhaling en dat ze zelf moesten nadenken over dat wat ze geleerd
hadden. Daarnaast werd aangegeven dat ze het handig vonden als voorbereiding op het proefwerk.
Toch was er een significant verschil tussen de opmerkingen van beide groepen. Bij de experimen-
tele groep werd het woord overzichtelijk in 6 van de 19 enquêtes genoemd, terwijl dit woord in de
controlegroep op geen enkel formulier genoemd wordt.

In tabel 4.5 is de waardering voor het reflectiemiddel vergeleken met de overige lesonderdelen.
Dit is gebeurd per lesonderdeel, te weten: uitleg, sommen maken en practica. Er is gekeken in
hoeverre het onderdeel als leuk of leerzaam wordt ervaren. Het reflectiemiddel wordt tenslotte nog
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vergeleken met het gemiddelde van de overige lesonderdelen. Er zijn geen significante verschillen
tussen beide klassen, zoals in tabel 4.4 ook te zien was. Het enige significante veschil is reflectie
versus uitleg (leuk).

Het valt op dat het reflectiemiddel duidelijk lager scoort dan de overige lesonderdelen. De reden
waarom het gemiddeld minder leuk wordt ervaren dan overige lesonderdelen kan verklaard worden
doordat het een actieve lesvorm is: de leerlingen moeten eens écht aan de slag. Eenzelfde resultaat
werd ook gezien in het onderzoek van Meijerink [7]. Gemiddeld wordt het reflectiemiddel in
beide klassen met nog geen half punt slechter beoordeeld. Dus ondanks dat het slechter wordt
beoordeeld, kan men niet spreken van een aversie tegen de lesvorm. Het is echter onduidelijk
waarom beide klassen het reflectiemiddel minder leerzaam ervaren dan de overige onderdelen. De
speiding is vrij groot (±0,92), dus in hoeverre het als leerzaam wordt ervaren ten opzichte van de
overige lesonderdelen, is blijkbaar erg persoonlijk.

Tabel 4.5: Het reflectiemiddel uitgezet tegen de overige lesonderdelen. De waardering voor het reflectie-
middel is afgetrokken van de waardering van het andere lesonderdeel. Een negatieve waarde
betekent dus dat men het reflectiemiddel minder leuk of leerzaam vindt. De schaal is weer
1 tot en met 4. De tabel is opgedeeld in twee delen: leuk en leerzaam. Reflectie versus
overige betekent hoe het reflectiemiddel zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde van
de overige onderdelen. Dit geeft een goede indruk van hoe leuk of leerzaam de leerlingen het
reflectiemiddel vinden ten opzichte van de overige lesvormen

Toets Experiment Controle ∆ X P
Reflectie versus Uitleg (Leuk) -0,11 ± 0,66 (19) -0,63 ± 0,60 (19) 0,53 0,01
Reflectie versus Som (Leuk) -0,21 ± 0,92 (19) 0,00 ± 0,82 (19) -0,21 0,46
Reflectie versus Practica (Leuk) -0,74 ± 1,10 (19) -0,95 ± 1,27 (19) 0,21 0,59
Reflectie versus Overige (Leuk) -0,35 ± 0,65 (19) -0,53 ± 0,74 (19) 0,18 0,44

Reflectie versus Uitleg (Leerzaam) -0,95 ± 0,97 (19) -0,42 ± 0,90 (19) -0,53 0,09
Reflectie versus Som (Leerzaam) -0,47 ± 1,12 (19) -0,32 ± 0,89 (19) -0,16 0,63
Reflectie versus Practica (Leerzaam) -0,74 ± 1,10 (19) -0,42 ± 1,26 (19) -0,32 0,42
Reflectie versus Overige (Leerzaam) -0,72 ± 0,92 (19) -0,39 ± 0,92 (19) -0,33 0,27

Er kan dus gezegd worden dat er voor de leerlingen geen significant verschil is tussen het maken
van een begrippenkaart of een klassieke samenvatting. Een begrippenkaart wordt wél aangemerkt
als overzichtelijk. Een reflectiemoment aan het begin van een lessenserie wordt als prettig ervaren,
wat tevens een leuke manier is om een nieuw onderwerp te starten.

4.5 Effecten van het inlassen van een reflectiemoment

Tot dusverre is reeds aangegeven dat er geen significante verschillen zijn tussen de experimentele
groep en de controlegroep. Dit geldt voor alle onderzochte onderdelen: op beschrijvende en op
procedurele kennis, op lesrendement en op motivatie. Na afloop van het onderzoek bleek echter
dat er een significant verschil was met de resultaten van de klas van een collega. Nader onderzoek
wees uit dat er niet eerder een dergelijk significant verschil is geweest tussen de groepen van beide
docenten en dat de groepen ook vergelijkbaar zijn. Daarnaast hebben beide docenten elk een
Atheneum 4 klas, die ook bezig is geweest met het onderwerp elektriciteit. Bij deze toets werd
geen significant verschil ontdekt tussen de klassen van beide docenten. Het is dus niet zo dat er
een verschil is tussen de uitlegkwaliteit van de docenten. Het verschil bij het proefwerk elektriciteit
bij havo 4 valt daarom op en wordt in deze paragraaf verder uitgelegd.

In tabel 4.6 is te zien dat er gemiddeld geen significant verschil is tussen de twee docenten. Mocht er
al een significant verschil zijn dan is dat in het voordeel van Brouwer, de docent die niet meewerkt
aan het onderzoek. Het proefwerk Elektriciteit bij havo 4 is echter het enige hoofdstuk waarop
Palsma, de onderzoekende docent significant in het voordeel is en wel met 0,79 punt. Daarnaast is
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Tabel 4.6: Toetscijfers van beide docenten. Palsma is de beginnende docent en schrijver van dit onder-
zoek, Brouwer heeft reeds 20 jaar ervaring en doet niet mee aan het onderzoek. Het verschil
tussen het elektriciteit proefwerk en het gemiddelde cijfer van dat leerjaar is berekend. De
data betreffen verschillende leerjaren en verschillende klassen. De opgenomen leerjaren zijn:
havo 4, Atheneum 4 en Atheneum 5. Er wordt gewerkt met twee gemiddelden: de gemid-
delden onder elk leerjaar betreft het totaalgemiddelde tot dusverre. Het lopend gemiddelde
is het gemiddelde van de resultaten vóór het proefwerk Elektriciteit, dus van Bewegen en
Snelheid.

Toets Palsma Brouwer ∆ X P
H4 - Bewegen 7,08 ± 1,48 (44) 7,33 ± 1,60 (27) -0,25 0,50
H4 - Snelheid 5,51 ± 1,49 (44) 6,71 ± 1,33 (27) -1,20 <0,005
H4 - Elektriciteit 6,44 ± 1,28 (44) 5,65 ± 1,61 (26) 0,79 0,03
H4 - Systeembord 6,85 ± 1,29 (42) 7,75 ± 1,19 (26) -0,90 0,01
Gemiddelde havo 4 6,46 ± 0,95 (44) 6,87 ± 1,07 (27) -0,41 0,10

A4 - Bewegen 6,97 ± 1,64 (13) 5,93 ± 1,49 (14) 1,04 0,10
A4 - Snelheid 7,71 ± 1,32 (13) 6,89 ± 1,79 (14) 0,81 0,19
A4 - Elektriciteit 6,05 ± 2,23 (13) 6,31 ± 1,73 (14) -0,27 0,73
A4 - Systeembord 8,25 ± 0,85 (13) 8,22 ± 1,14 (13) 0,04 0,92
Gemiddelde Atheneum 4 7,24 ± 1,09 (13) 6,72 ± 1,43 (15) 0,52 0,29

A5 - Vectoren 6,32 ± 1,48 (27) 6,16 ± 1,26 (31) 0,16 0,66
A5 - Energie 6,50 ± 1,37 (27) 7,14 ± 1,71 (30) -0,64 0,13
A5 - Golven 5,69 ± 1,58 (26) 5,78 ± 1,54 (30) -0,09 0,83
Gemiddelde Atheneum 5 6,19 ± 1,14 (27) 6,31 ± 1,20 (31) -0,12 0,71

Lopend gemiddelde A4 7,34 ± 1,20 (13) 6,36 ± 1,42 (15) 0,98 0,06
Elek vs Gemiddelde A4 -0,63 ± 1,03 (13) -0,17 ± 0,55 (15) -0,45 0,15

Lopend gemiddelde H4 6,29 ± 1,21 (44) 7,02 ± 1,32 (27) -0,72 0,02
Elek vs Gemiddelde H4 -0,01 ± 0,37 (44) -0,77 ± 1,01 (27) 0,76 <0,005

Palsma een beginnende docent, terwijl Brouwer reeds 20 jaar ervaring heeft voor de klas. Tenslotte
moet nog worden opgemerkt dat voor hetzelfde hoofdstuk, maar dan Atheneum 4, geen significant
verschil te meten is. Het verschil dat er is, is in het voordeel van Brouwer.

Er is schijnbaar een verschil tussen het inlassen van een structureel reflectiemoment en een gewone
lessenserie. Dit kan verklaard worden doordat de leerling tijd krijgt om stil te staan bij zijn eigen
vooruitgang. Er wordt hem/haar tijd gegund om het geleerde een plekje te geven. Dit plekje moet
de leerling ze bovendien zelf zoeken: de ankerpunten worden niet meer door de docent aangegeven.
Tenslotte is er tijdens de lessenserie meer ruimte voor een docent om individuele aandacht te
geven. Reflecteren is schijnbaar belangrijk; de manier waarop is minder van belang. Zo is er
geen significant verschil tussen begrippenkaarten en klassiek samenvatten op zowel begrijpend,
uitvoerend, lesrendement als motivatie gebied. De methode waarop wordt gereflecteerd maakt
hoogstens uit voor de motivatie van een leerling, maar op het eind is er geen verschil te meten.

Voor vervolgonderzoek is het dus interessant om te kijken wat het belang is van een structureel
reflectiemoment. Er is niet gekeken naar het nut van reflecteren in het algemeen, anders dan de
theorie die komt kijken bij het reflecteren in de vorm van een begrippenkaart. Daarnaast kan
gekeken worden naar het belang van de manier waarop gereflecteerd wordt. In dit onderzoek
blijkt dat er geen verschil is tussen klassiek samenvatten of een begrippenkaart, maar dat vooral
het reflectiemoment in het algemeen van belang is. Er wordt verwacht dat er in ieder geval een
verschil is in het moment waarop het reflectiemiddel wordt ingezet. Zo zou een begrippenkaart
een aanzienlijk effect kunnen hebben aan een start van de lessenserie, terwijl een samenvatting
vooral aan het einde van de lessenserie nuttig zou kunnen zijn.
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4.6 Ervaringen tijdens het onderzoek

Na afloop van het experiment heb ik als docent zowel positieve als negatieve ervaringen. Deze sectie
beschrijft de ervaringen omtrent de reflectiemomenten en het beoordelen van de tussenproducten.

Een reflectiemoment in de week werd als bijzonder positief ervaren, zowel door mij als door de
leerlingen. Het bleek een rustpunt in de wekelijkse hektiek om op tijd het proefwerk te halen.
Bovendien bleek het voor veel leerlingen een uitgelezen kans om weer bij te komen met hun
huiswerk, zodat ze niet achterliepen wat normaal schijnbaar wel het geval is. De keuzevrijheid
voor een leerling om te gaan samenvatten of bezig te zijn met huiswerk werd door hun als erg
prettig ervaren. Voor mij als docent was het fijn om de tijd te hebben voor individuele leerlingen.
Ik kon rustig rondlopen en daar helpen waar meer hulp nodig bleek.

Eén van de dingen waar veel tijd in gaat zitten voor een docent, is correctiewerk. Wanneer dit
dus eenvoudiger en sneller kan, is dat een pre. Door alles digitaal te doen en de leerlingen de
begrippenkaarten op een centrale server te laten opslaan, is het werk thuis digitaal na te kijken.
Een paar opmerkingen zijn dan ook snel toegevoegd en vervolgens door de leerlingen simpel te
verwerken. Het is daardoor eenvoudig om het leerproces te sturen, niet tijdrovend en er wordt
desondanks een groot leerrendement behaald.

Een aantal zaken ging minder goed dan vooraf verwacht. Deze zaken betreffen de werking van de
software om begrippenkaarten te maken en de gebruikte conceptuele toets. Hieronder zullen deze
twee problemen worden uiteengezet, vervolgens worden de gevolgen van het probleem ten aanzien
van het onderzoek uitgelegd en op welke onderdelen van het onderzoek dit probleem van invloed
is. Er wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

4.6.1 ICT problematiek

Ondanks dat ik een stevige achtergrond in de informatietechnologie heb, bleek ik toch tegen
een groot aantal problemen aan te lopen bij het gebruik van de software voor het maken van
de begrippenkaarten. Als middel voor het maken van de begrippenkaarten is gekozen voor de
computersoftware CMapTools (van IHMC). Het bleek echter voor de ICT afdeling vrij lastig om
deze software tijdig op het netwerk beschikbaar te maken. Hierdoor heb ik de eerste les moeten
terugvallen op het gebruik van papier en Post-It’s. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 4.3.
Dit had als nadeel dat de papieren begrippenkaart door de leerlingen moest worden overgenomen
in het programma. De geplande introductie in de eerste les over de software kon niet worden
gegeven, waardoor de leerlingen minder op de hoogte waren van het nut van het programma en
de mogelijkheden ervan.

De tweede reflectieles was de software wel klaar, maar bleken de centrale servers dusdanig traag,
dat de leerlingen geen mogelijkheid zagen hun gemaakte werk tijdig op te slaan. Het werk dat ze
dus al in de eerste les al hadden en nu hebben overgenomen ging verloren, evenals de vooruitgang
die ze deze les gemaakt hadden. De les daarop was eerder begonnen met het opslaan op de server,
maar nu bleken de rechten daar niet goed te staan. Hierdoor was het dus voor de leerlingen weer
lastig om op te slaan, maar door tijdig ingrijpen bleek het voor de meeste leerlingen mogelijk om
alsnog op te slaan.

De gevolgen van deze problemen waren dat de leerlingen niet meer gemotiveerd waren om verder te
werken aan hun begrippenkaarten. Ze waren hun gemaakte werk meermaals kwijtgeraakt, konden
hun begrippenkaarten niet netjes uitbouwen en hadden te kampen met veel te trage software.
Daarnaast heb ik af en toe suggesties tot verbeteringen aangebracht in de begrippenkaart. Als ze
vervolgens gemotiveerd aan de slag gingen met deze verbeteringen, was de klap des te groter als
ze uiteindelijk wéér niet konden opslaan.

Deze demotivatie had weliswaar een invloed op het slagen van het onderzoek, maar het grootste
nadeel voor het onderzoek was het verlies van data. Zo zit er een opneem-functie in CMapTools,
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Figuur 4.3: Een begrippenkaart maken met behulp van Post-It’s.

die alle stappen van de leerling opslaat. Doordat de begrippenkaarten zo vaak opnieuw zijn ge-
daan, leverde deze functie niet de gewenste data op. De vooruitgang per les was niet terug te zien,
aangezien de leerlingen vooral bezig waren met zorgen dat hun begrippenkaart nu wel werd opge-
slagen en daardoor geen tijd hadden voor het verbeteren en uitbreiden van hun begrippenkaart.
De resulterende producten zijn dus geen correcte weergave van de kennis van de leerlingen en zijn
dan ook niet te becijferen.

De computerproblemen hebben invloed op de deelvragen begrijpen, lesrendement en motivatie.
Voor wat betreft begrijpen is vooral het verschil met de samenvatting niet meer aanwezig. Een
begrippenkaart moet namelijk uit te bouwen zijn, waardoor de nieuwe kennis in een bestaand
netwerk te hangen valt. Zodra er echter geen bestaand netwerk is, of deze ieder keer opnieuw
moet worden gemaakt, wordt uitbouwen ervan lastig. Qua lesrendement is het niet mogelijk de
maximale vooruitgang te behalen. Zo werden er door tijdgebrek niet genoeg onderlinge verbanden
gelegd die juist van belang zijn voor het optimaal gebruiken van een begrippenkaart. Daarnaast
zou het reflectiemiddel waarschijnlijk beter scoren als werkvorm wanneer de software goed had
gewerkt.

Wanneer verder onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van begrippenkaarten in de klas, wordt
het aangeraden om de software tijdig klaar te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat er een server
binnen de school moet worden gezet, zodat er geen gebruik hoeft worden gemaakt van de centrale
servers van IHMC en de software zodoende sneller reageert. Daarnaast is het van belang dat de
software beschikbaar is voor leerlingen en dat zij een eigen account hebben op de server. Ten
slotte is het verstandig om de opneemfunctie aan te zetten tijdens de installatie van de software,
zodat geen kostbare data verloren gaat.

Toch ben ik ervan overtuigd dat het beter is om begrippenkaarten te maken met een computer.
Papier is namelijk statischer. Wanneer een leerling een begrippenkaart op papier heeft staan, is
het lastig om nieuwe concepten toe te voegen of de concepten te verplaatsen. Op een computer
versleep je een concept, de lijnen er naartoe gaan eenvoudig mee en worden opnieuw gerangschikt.
Bovendien kan een concept eenvoudig worden hernoemd. Al met al zijn veranderingen veel sneller
door te voeren, wat ervoor zorgt dat leerlingen er minder tegen opzien om veranderingen aan te
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brengen. Verder heeft het werken op de computer als extra voordeel dat er na afloop minder
opgeruimd hoeft te worden en dat de begrippenkaarten eenvoudiger na te kijken zijn door de
docent.

Het bleek dat het programma op zich geen problemen vormt voor leerlingen: zij zijn digitaal
zo handig dat ze de meeste handelingen zonder enige uitleg kunnen. Wel is het verstandig om
aandacht te besteden aan de randzaken van de software. Hiermee wordt bedoeld een account per
leerling te maken op de server binnen school, hoe het opslaan en openen van begrippenkaarten op
die server werkt en te controleren of de rechten op de mappen correct staan ingesteld.

4.6.2 Conceptuele toets

Speciaal voor dit onderzoek is een conceptuele test ontwikkeld. In deze test worden alle miscon-
cepties getoetst zoals beschreven door Licht [5]. Achteraf bleek de test echter te algemeen, niet
gericht op verbeteringen van beschrijvende kennis. De toets zou meer moeten testen op het vlak
waar de begrippenkaart het meest aan werkt. De nadruk moet meer liggen op de opgedane ken-
nis van de aangeboden concepten binnen de lessenserie. Bovendien is het verstandig de toets te
laten aansluiten op het boek, want de vraagstukken in de toets kwamen te weinig aan bod in de
lessenserie.

Het gevolg van het gebruiken van deze toets, is dat de meerwaarde van begrippenkaarten niet
goed is getest. Er is vooral gekeken naar de vooruitgang op gebied van misconcepties, terwijl de
verbetering meer kan worden verwacht bij de beschrijvende kennis over de aangeboden concepten.
De juiste vooruitgang is nu niet gemeten. De misconcepties zijn gebleven, aangezien deze niet
altijd duidelijk naar voren konden komen bij het behandelen van de begrippenkaarten. Bovendien
werd dieper begrip, zoals die werd getoetst in de conceptuele toets, niet in de lesstof aangeboden.
De misconcepties die gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn reeds in 1987 opgesteld door Licht [5].
Dat deze misconcepties anno 2010 nog steeds bestaan en hardnekkig zijn, is niet verwonderlijk.
De scores vooraf en achteraf zijn vrijwel gelijk, de gain voor sommige misconcepties positief,
voor andere negatief. Dit kan deels worden afgeschoven op het feit dat de toets niet het ultieme
meetmiddel is, maar ook doordat de misconcepties te diep geworteld zijn, dieper dan kan worden
weggenomen in een enkele lessenserie.

Voor vervolgonderzoek zou het beter zijn een toets te maken die aansluit op de te verwachten
verbetering die kan worden behaald door een begrippenkaart. Nu werd er meer gekeken naar
algemene misconcepties, terwijl daar weinig verschil in vooruitgang blijkt tussen beide klassen.
Het had best mogelijk kunnen zijn dat er daadwerkelijk wel een verschil was, maar op een vlak
dat niet werd getoetst in zowel het proefwerk als de conceptuele toets. Tevens zou de gain beter
gemeten kunnen worden met behulp van een aangepast proefwerk, omdat de lesstof toewerkt naar
het maken van een proefwerk en en slechts zijdelings naar het wegnemen van de misconcepties.

Wel moet hier een kanttekening worden geplaatst. Er kan hier namelijk een discussie worden
gestart die buiten dit onderzoek staat. Deze discussie behelst twee onderdelen die ik kort zal
uitleggen en mijn standpunt daarin toelichten. Wat mij betreft zijn er namelijk twee invalshoeken
van waaruit een docent zijn les kan inrichten. Je doel kan zijn om de leerlingen kennis te laten
maken met alle leuke aspecten van de natuurkunde en ze in hun eigen tijd te laten voorbereiden
op het proefwerk. Het alternatief is ze in de les vooral voor te bereiden op de proefwerken door
het maken van sommen en dat je op basis daarvan kijkt naar de bijbehorende natuurkunde. Het
resultaat van beide typen lessen is gelijk: beide laten de leerling kennis maken met de natuurkunde
en bereiden leerlingen voor op het proefwerk. Waar je de nadruk legt, is volgens mij wel van belang
voor hoe leerlingen naar de concepten kijken. Werkend vanuit de leuke aspecten zorgt voor meer
interesse in de stof, waardoor ze de concepten beter willen begrijpen. Werkend vanuit de sommen,
zorgt er vooral voor dat de leerlingen de sommen goed kunnen maken, maar de achterliggende
concepten niet altijd begrijpen. Een ander deel van deze discussie is of we de toetsing aanpassen
aan het niveau van de leerling of dat we de leerling aanpassen aan het niveau van de toetsing.
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Beide vraagstukken vallen buiten dit onderzoek. Wel kan worden geconcludeerd dat de huidige
toets niet bruikbaar is voor dit onderzoek, omdat het de beoogde verschillen niet goed meet.
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Hoofdstuk 5
Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven. Dit wordt gedaan door op de subvragen ant-
woord te geven om vervolgens de hoofdvraag te beantwoorden. Er wordt afgesloten met aanbeve-
lingen voor vervolgonderzoek en voor het werkveld.

5.1 Conclusie

Deze paragraaf beschrijft de conclusies die kunnen worden getrokken uit het onderzoek. Allereerst
beginnen we met een overzicht van de verwachtingen zoals geschetst in de inleiding. De resultaten
die werden behaald in het onderzoek worden hieraan gekoppeld. Een overzicht van deze verwach-
tingen en resultaten is te zien in tabel 5.1. Hieronder wordt per onderzoeksvraag uitgelegd wat
het resultaat is en, indien die afwijkt van de verwachting, waarom hij afwijkt van de verwachting.
Voor uitgebreidere informatie omtrent de resultaten, wordt er verwezen naar hoofdstuk 4. Deze
paragraaf wordt afgesloten door de hoofdvraag te beantwoorden.

Tabel 5.1: Resultaten onderzoeksvragen

Vraag Verwachting Resultaat
Begrijpen Beter Gelijk
Uitvoeren Gelijk Gelijk

Lesrendement Gelijk Gelijk
Motivatie Beter Gelijk

5.1.1 Begrijpen

De eerste onderzoeksvraag luidt “Is er progressie op conceptueel gebied?”. Vooraf werd verwacht
dat de experimentele groep meer progressie zou maken op het gebied van beschrijvende kennis
dan de controlegroep. Na uitvoering van het onderzoek blijkt echter dat beide groepen gelijk
scoren (dat er geen significant verschil is tussen de resultaten). Het verschil tussen de hypothese
en het uiteindelijke resultaat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn de begrippenkaarten
niet optimaal uit de verf gekomen. Zo is het vooral van belang dat kennis (dus de begrippenkaart)
wordt uitgebouwd, iets wat in dit onderzoek niet optimaal uit de verf is gekomen. Ten tweede is
de gebruikte toetsing wellicht minder geschikt om het verschil in beschrijvende kennis tussen beide
groepen zichtbaar te maken: voor meer uitleg hierover zie paragraaf 4.6.2. Hoewel de hypothese
afwijkt van het uiteindelijke resultaat, moet toch gezegd worden dat de experimentele groep in
ieder geval gelijk scoort. Het inzetten van begrippenkaarten werkt dus niet negatief.
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5.1.2 Uitvoeren

De hypothese voor de onderzoeksvraag “Is er een verschil in de eindresultaten qua vaardigheden
in het maken van sommen?” was dat er geen verschil zou zijn tussen de experimentele en de
controlegroep. Uiteindelijk bleek dit ook niet het geval: beide groepen scoorden gelijk op het
proefwerk. Het inzetten van begrippenkaarten geeft de leerlingen dus geen significant voordeel op
het gebied uitvoeren ten opzichte van de leerlingen die klassiek samenvatten.

5.1.3 Lesrendement

Voor wat betreft de onderzoeksvraag “Is de progressie die de leerlingen halen gelijk of beter dan in
een gewone lessenserie?” werd verwacht dat er tussen de groepen geen verschil zou zijn. Er blijkt
geen significant verschil te zijn tussen het behaalde lesrendement van beide groepen. Dit geldt voor
zowel de beschrijvende kennis, als de procedurele kennis. Beide groepen scoorden significant beter
op het proefwerk dan een derde groep die les had van een andere docent. Het proefwerkcijfer van de
beide groepen die meededen aan het onderzoek was significant hoger dan die van de derde groep die
niet meedeed aan het onderzoek. Geconcludeerd kan worden dat het inlassen van een structureel
reflectiemoment, waarbij leerlingen zelf kritisch kijken naar het geleerde en dit verwerken in een
samenvatting of begrippenkaart, bijdraagt aan een beter lesrendement.

5.1.4 Motivatie

De laatste onderzoeksvraag, “Wordt het maken begrippenkaarten leuker gevonden dan klassiek
samenvatten?”, beschouwt de motivatie van de leerlingen om de werkvorm te gebruiken. De
verwachting was dat het werken met begrippenkaarten leuker zou worden gevonden dan klassiek
samenvatten. Bovendien werd verwacht dat het werken met het reflectiemiddel leuker wordt
gevonden dan de overige lesonderdelen. Het blijkt echter dat er geen significant verschil zit in hoe
leerlingen het werken met begrippenkaarten ervaren ten opzichte van klassiek samenvatten. Verder
blijkt dat leerlingen het werken met een reflectiemiddel als lesonderdeel duidelijk lager beoordelen
dan de overige lesonderdelen. Wel moet worden opgemerkt dat het niet zo slecht wordt beoordeeld
dat leerlingen er een aversie tegen hebben.

5.1.5 Hoofdvraag

Nu antwoord is gegeven op alle subvragen, is het mogelijk om antwoord te geven op de hoofdvraag:
“Levert het werken met begrippenkaarten een beter leerrendement dan klassiek samenvatten?”.
Dit is dus niet het geval. Zoals hierboven reeds is uiteengezet, wijken de resultaten van de experi-
mentele groep niet significant af van die van de controle groep. Er is dus geen significant verschil
tussen het werken met een begrippenkaart en een klassieke samenvatting. Het inzetten van een
structureel reflectiemoment heeft echter wel een positief effect. Wanneer de klassen die deelnamen
aan het onderzoek worden vergeleken met een derde parallel klas, blijken ze wel significant beter
te scoren op het proefwerk.

5.2 Aanbevelingen

Er kunnen naar aanleiding van dit onderzoek twee soorten aanbevelingen worden gedaan. Ener-
zijds roept dit onderzoek meer vragen op die kunnen worden beantwoord met een vervolgonder-
zoek. Anderzijds is het een onderzoek van onderwijs, wat een zeker nut heeft voor onderwijzend
Nederland. De aanbevelingen zijn dan ook opgesplitst in twee onderdelen: aanbevelingen voor
vervolgonderzoek en aanbevelingen voor collega-docenten.
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5.2.1 Voor vervolgonderzoek

Na afronding van het onderzoek blijven er nog twee grote vragen over die nog verder onderzoek
vergen. Wat is de invloed van een structureel reflectiemoment en is er een verschil tussen een
begrippenkaart en klassiek samenvatten bij een langdurig onderzoek? Voor wat betreft het struc-
tureel reflectiemoment is het interessant om te kijken naar het effect van structureel reflecteren
op het leerproces van de leerlingen. Het soort reflectiemiddel is waarschijnlijk minder van belang.
Bovendien is het interessant om te kijken hoe een dergelijk reflectiemoment zich verhoudt ten
opzichte van een les spenderen aan alleen het maken van huiswerk.

Het onderscheid tussen een begrippenkaart en klassiek samenvatten bleek in dit onderzoek niet
significant, maar ik verwacht dat bij een langdurig onderzoek wel degelijk een verschil te ontdekken
valt. Dit omdat de leerlingen aangeven dat ze een samenvatting overzichtelijker vinden en omdat
andere onderzoekers de kracht van begrippenkaarten roemen. Er zal dus een groter onderzoek
nodig zijn om de verschillen duidelijk te krijgen. Ook is het handig om hierbij gebruik te maken
van een betere conceptuele test, om daadwerkelijk de verschillen zichtbaar te maken.

5.2.2 Voor collega-docenten

Dit onderzoek heeft gevolgen voor de manier waarop natuurkunde wordt gegeven. Zo is het advies
aan collega docenten om wekelijks een reflectiemoment in te lassen. Gedurende dit onderzoek
bleek dit erg prettig voor zowel de docent als de leerlingen. Bovendien had het een gunstig effect
op de leerprestaties van de leerlingen. De leerlingen hebben tijd om hun huiswerk te maken en
als docent heb je tijd om de zwakkere leerlingen beter te bedienen. De leerlingen zijn bezig met
inzicht ontwikkelen en zullen de stof daardoor beter begrijpen. Weliswaar voelt het alsof je een les
in de week moet opofferen, maar de ervaring leert dat dit niet het geval is. De theorie laat zich
sneller uitleggen in de andere twee lessen en ook hoeft er minder ruimte voor huiswerk te zijn in
die lessen.

Het inzetten van begrippenkaarten in het algemeen, of specifieker bij een reflectieles wordt ook
aanbevolen. Wel is het van belang de software op orde te hebben, voordat er begonnen wordt met
het werken met begrippenkaarten. Op die manier zullen leerlingen namelijk met meer plezier aan
een begrippenkaart werken. Het is erg nuttig om een begrippenkaart in te zetten om de voorkennis
te activeren, het voortschrijdend inzicht weer te geven gedurende lessenserie of op het eind als
samenvatting. Voor de leerlingen maakt het niet veel uit voor welk doel de begrippenkaarten
worden gebruikt. Daarnaast is het een alternatieve en activerende werkvorm, die prettig is om in
te zetten.
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Bijlage A
Antwoorden op de conceptuele toets
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Figuur A.1: Resultaten van de conceptuele toets
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Bijlage B
Conceptuele toets
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Conceptuele test - Elektriciteit

Natuurkunde - Palsma (PLP)

Oktober 2009

Voor ieder vraag geldt; ga uit van de schakeling boven de vraag.

1. Welke uitspraak is juist?

(a) Spanning meet je in volt, stroomsterkte in ampére

(b) Spanning meet je in ampére, stroomsterkte in volt

(c) Geen van beide uitspaken zijn juist

Figuur 1: Meters aansluiten

2. (Figuur 1) Ga ervanuit dat de schakeling goed is aangesloten. Welke uitspraak is juist?

(a) Meter 1 meet de stroom, meter 2 de spanning

(b) Meter 1 meet de spanning, meter 2 de stroom

(c) Beide meters meten de stroom

(d) Beide meters meten de spanning

1



Figuur 2: Stroom meten

3. (Figuur 2) Stroommeter 1 geeft een waarde van 0,4 A aan. De waarde die stroommeter 2 dan
aangeeft is:

(a) Kleiner dan 0,4 A

(b) Groter dan 0,4 A

(c) Ook 0,4 A

Figuur 3: Spanning meten

4. (Figuur 3) Spanningsmeter 1 geeft een waarde van 4 V aan. De waarde die spanningsmeter 2 dan
aangeeft is:

(a) Kleiner dan 4 V

(b) Groter dan 4 V

(c) Ook 4 V
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Figuur 4: Weerstand veranderen

5. (Figuur 4) De weerstand in de schakeling wordt vervangen door een grotere weerstand. Wat
gebeurt er?

(a) De stroomsterkte in de linker draad wordt kleiner

(b) De stroomsterkte in de linker draad wordt groter

(c) De stroomsterkte in de linker draad blijft gelijk

6. (Figuur 4) Zelfde vraag; de weerstand in de schakeling wordt vervangen door een grotere weer-
stand. Wat gebeurt er?

(a) De stroomsterkte in de rechter draad wordt kleiner

(b) De stroomsterkte in de rechter draad wordt groter

(c) De stroomsterkte in de rechter draad blijft gelijk

7. (Figuur 4) Zelfde vraag; de weerstand in de schakeling wordt vervangen door een grotere weer-
stand. Wat gebeurt er?

(a) De spanning in de linker draad wordt kleiner

(b) De spanning in de linker draad wordt groter

(c) De spanning in de linker draad blijft gelijk

8. (Figuur 4) Zelfde vraag; de weerstand in de schakeling wordt vervangen door een grotere weer-
stand. Wat gebeurt er?

(a) De spanning in de rechter draad wordt kleiner

(b) De spanning in de rechter draad wordt groter

(c) De spanning in de rechter draad blijft gelijk
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Figuur 5: Lampje verwijderen uit een schakeling

9. (Figuur 5) Het linker lampje wordt uit de schakeling gehaald en vervangen door een verbindings-
draad. Wat gebeurt er?

(a) De stroomsterkte in de linker draad wordt kleiner

(b) De stroomsterkte in de linker draad wordt groter

(c) De stroomsterkte in de linker draad blijft gelijk

10. (Figuur 5) Zelfde vraag; Het linker lampje wordt uit de schakeling gehaald en vervangen door
een verbindingsdraad. Wat gebeurt er?

(a) De stroomsterkte in de rechter draad wordt kleiner

(b) De stroomsterkte in de rechter draad wordt groter

(c) De stroomsterkte in de rechter draad blijft gelijk

11. (Figuur 5) Zelfde vraag; Het linker lampje wordt uit de schakeling gehaald en vervangen door
een verbindingsdraad. Wat gebeurt er?

(a) De spanning in de linker draad wordt kleiner

(b) De spanning in de linker draad wordt groter

(c) De spanning in de linker draad blijft gelijk

12. (Figuur 5) Zelfde vraag; Het linker lampje wordt uit de schakeling gehaald en vervangen door
een verbindingsdraad. Wat gebeurt er?

(a) De spanning in de rechter draad wordt kleiner

(b) De spanning in de rechter draad wordt groter

(c) De spanning in de rechter draad blijft gelijk
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13. (Figuur 5) Zelfde vraag; Het linker lampje wordt uit de schakeling gehaald en vervangen door
een verbindingsdraad. Wat gebeurt er?

(a) Het lampje gaat feller branden

(b) Het lampje gaat minder fel branden

(c) Het lampje brandt even fel

Figuur 6: Sluiten van een schakelaar

14. (Figuur 6) De schakelaar wordt gesloten. De waarde van meter 1 ...

(a) stijgt

(b) daalt

(c) blijft gelijk

15. (Figuur 6) Zelfde vraag; De schakelaar wordt gesloten. De waarde van meter 2 ...

(a) stijgt

(b) daalt

(c) blijft gelijk

16. (Figuur 6) Zelfde vraag; De schakelaar wordt gesloten. De waarde van meter 3 ...

(a) stijgt

(b) daalt

(c) blijft gelijk

17. (Figuur 6) Zelfde vraag; De schakelaar wordt gesloten. Wat gebeurt er met het bovenste lampje?

(a) Het lampje gaat feller branden

(b) Het lampje gaat minder fel branden

(c) Het lampje brandt even fel

5



Figuur 7: Lampje los draaien

18. (Figuur 7) Lampje A wordt losgedraaid. Wat gebeurt er?

(a) Lampje B gaat feller branden

(b) Lampje B gaat minder fel branden

(c) Lampje B blijft even fel branden

19. (Figuur 7) Zelfde vraag; Lampje A wordt losgedraaid. Wat gebeurt er?

(a) Lampje C gaat feller branden

(b) Lampje C gaat minder fel branden

(c) Lampje C blijft even fel branden

Einde van de test
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3 Elektriciteit Toets B

███ Opgave 1 Vruchtbatterij

Mark doet voor het vak scheikunde op school onderzoek aan batterijen. De 
eenvoudigste batterij maakt hij door een koperen en een ijzeren spijker in een 
verse sappige citroen te steken. Hij bouwt een stroomkring met snoeren, een 
gevoelige stroommeter en een heel klein testlampje met een weerstand van 
25  . Zie de figuur hiernaast.Ω
Het lampje geeft heel weinig licht en de stroommeter geeft 2,0 mA aan.

3p 1 Teken het schema van de schakeling van Mark.

3p 2 Bereken de spanning die de citroenbatterij levert. 

Mark doet dezelfde proef later met een mandarijn. De grafiek hiernaast geeft de 
spanning aan die de mandarijn levert gedurende de eerste 3,0 seconden. De 
stroommeter geeft 2,4 mA aan gedurende de eerste 2,0 s.

4p 3 Bepaal de energie die de mandarijnbatterij de eerste 2,0 seconden heeft 
geleverd.

███ Opgave 2 Juist of niet juist?

Twee verschillende lampjes zijn op een spanningsbron aangesloten volgens het 
schema dat hiernaast te zien is. Lampje 1 (L1) heeft een grotere weerstand dan 
Lampje 2 (L2). Stroommeter 1 (A1) geeft 0,30 A aan. De volgende beweringen 
gaan over dit schema. Licht toe welke beweringen juist en welke onjuist zijn.

2p 4 Beide lampjes branden op dezelfde spanning.

2p 5 Stroommeter 2 (A2) geeft ook 0,30 A aan.

2p 6 L1 neemt een groter vermogen op dan L2.

2p 7 Wordt L1 weggehaald uit de schakeling dan geeft stroommeter 2 (A2) minder dan  0,30 A aan. 

███ Opgave 3 Bijzonder lampje

Voor een bepaald type lampje geldt de (U, I)grafiek die in het 
diagram hiernaast is weergegeven. De grafiek staat ook op de 
bijlage.

3p 8 Bepaal de weerstand van het lampje bij een spanning van 6,0 V.

3p 9 Leg uit of de weerstand van het lampje kleiner of groter wordt als de 
stroom door het lampje afneemt.

3p 10 Teken in het diagram op de bijlage de U, Igrafiek voor een ohmse 
weerstand van 20  .Ω
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3 Elektriciteit Toets B

███ Opgave 4 Supergeleiding

De Nobelprijs voor natuurkunde 2003 is toegekend aan Aleksej Abrikosov, Vitali Ginzburg 
en Anthony Leggett voor hun baanbrekende onderzoek naar onder andere supergeleiding. 
Supergeleiding treedt op bij sommige materialen bij zeer lage temperaturen; de stoffen 
verliezen dan hun elektrische weerstand. Supergeleidende elektromagneten worden onder 
meer gebruikt om zeer krachtige magneetvelden op te wekken voor het scannen van een 
lichaam met de MRItechniek.
Voor een sterk magneetveld is een grote stroom nodig. Zonder supergeleiding zou het erg 
duur en bijna onmogelijk zijn om dergelijke grote stromen door een spoel te laten stromen. 
De spoel zou te warm worden.
Stel bijvoorbeeld dat door een spoel een stroom van 60 A gaat bij een spanning van 450 V. 
Van de toegevoerde elektrische energie wordt 60% afgegeven aan de spoel in de vorm van 
warmte.

4p 11 Bereken hoeveel warmte in een half uur aan de spoel wordt afgegeven.

3p 12 Bereken hoeveel elektrische energie in kWh deze spoel omzet in een half uur.

einde
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