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VOORWOORD  
 

Dit verslag is geschreven als onderzoek van onderwijs opdracht van de Master Science 

Education and Communication aan de Universiteit Twente te Enschede. Dit verslag 

beschrijft het werk wat gedaan is bij de Openbare Scholengemeenschap Erasmus te 

Almelo als onderzoek van onderwijsproject.  

 

Dit verslag gaat over: Onderzoek in VWO 5 naar de leeropbrengst en het werkplezier van 

een digitale lesmodule. 

 

Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit: 

- Theoretische informatie van de onderzoek van onderwijsopdracht zoals informatie 

over: concept- context chemie, digitale lesmodule zoetstoffen en leerstijlen 

(Hoofdstuk 2). 

Het tweede deel bestaat uit: 

- De methode / resultaten / resultaat besprekingen. (Hoofdstuk 3, en 4) 

Verder bestaat het rapport uit: de conclusie (Hoofdstuk 5), aanbevelingen (Hoofdstuk 6) 

de referenties (Hoofdstuk 7) en ten slotte de bijlage (Hoofdstuk 8). 

De auteur wil Foppe de Lange van de Openbare Scholengemeenschap Erasmus, Fer 

Coenders en Gerdy ten Bruggencate van de Universiteit Twente bedanken voor al hun 

hulp tijdens de onderzoeksperiode.  

 

Gerda Eshuis 

Rijssen, Nederland, mei 2010 – juni 2016 
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SAMENVATTING  
 

Voor het Onderzoek van Onderwijs is onderzoek gedaan in VWO 5 naar de leeropbrengst 

van en het werkplezier met een digitale lesmodule.  

 

In de theorie wordt achtergrond informatie gegeven over het onderzoek namelijk, wat 

context- concept chemie is en hoe deze verschilt met de in 2010 gangbare scheikundige 

methodes. Daarna wordt ingegaan op de digitale lesmodule zoetstoffen: Waarom de 

lesmodule is ontwikkeld, hoe de lesmodule is opgebouwd, de inhoud van de lesmodule en 

welke leeractiviteiten de lesmodule in zich heeft. Vervolgens worden de leerstijlen van 

Vermunt behandeld. 

 

Tijdens dit onderzoek kregen twee klassen scheikunde les via twee verschillende 

lesmethoden. De ene 5 VWO klas bestaande uit 15 leerlingen volgde de digitale module 

zoetstoffen. De andere 5 VWO (controle) klas met 17 leerlingen kreeg op de 

“traditionele” manier les doormiddel van docent en leerboek.  

 

Om tot een goed onderzoeksresultaat te komen zijn er onderzoeksvragen opgesteld, zie 

tabel 1, die getoetst zijn met doormiddel van drie instrumenten, zie tabel 1. 

Tabel 1, Overzicht van welk instrument welke onderzoeksvraag beantwoord.  

 

De leerlingen konden de digitale lesmodule zelfstandig doornemen en liepen hierbij niet 

tegen grote problemen aan. Tijdens de observaties en het afnemen van de enquête en 

het proefwerk deden zich geen problemen voor.  

De conclusies die op basis van dit onderzoek getrokken kunnen worden zijn: 

 Dat de leerlingen door te werken met de digitale lesmodule het vereiste kennis 

niveau halen. 

 Op de meeste vlakken is er geen significant verschil in leeropbrengst tussen de 

klas die werkte met de digitale module en de klas die klassikaal les kreeg via een 

leerboek en docent dan behalve op het onderwerp polarimeter.  

 Dat in het algemeen de leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk vinden. 

 Dat de meeste leerlingen het wel prettig vonden om via een digitale lesmodule het 

onderwijs te ontvangen vooral als deze gecombineerd wordt met klassikale uitleg. 

 

Hierbij moet echter in het achterhoofd worden gehouden dat de klas die werkte met de 

digitale lesmodule dit niet gewend is en dat het aantal proefpersonen wat aan dit 

onderzoek meegewerkt heeft niet groot is. Een vervolg onderzoek met een grotere groep 

proefpersonen zou de generaliseerbaarheid verhogen. 

                                                            instrumenten  

onderzoeksvragen 

proefwerk  observatie 

docent  

enquête  

Halen de leerlingen door te werken met de digitale module 

het vereiste kennis niveau?  
+ _ _ 

Is er verschil in leeropbrengst door te werken met een 

digitale module versus een klassikaal les met een leerboek?  
+ _ _ 

Vonden de leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk?  _ + + 

Vonden de leerlingen het prettig om via een digitale 

lesmodule het onderwijs te ontvangen? 
_ + + 
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1. INLEIDING  

1.1 Aanleiding: Onderzoek van Onderwijs  

Voor het vak schoolstage 1 van de opleiding: Master Scence Education and 

Communication (m-sec), aan de Universiteit Twente, dient er stage, op een middelbare 

school, te worden volbracht. Deze stage is gedaan aan de Openbare 

Scholengemeenschap Erasmus te Almelo met als begeleider Foppe de Lange.  

Meneer de Lange zag de verdere digitalisering van de maatschappij en zag deze ook 

oprukken in onderwijsland. Foppe vroeg zich af of onderwijs met behulp van een digitale 

module net zo effectief, of effectiever, zou zijn dan de traditionele manier (vanuit 

leerboeken). Tevens speelde de vraag hoe de leerlingen dit zullen ervaren. Om 

antwoorden op deze vragen te verkrijgen is besloten om een onderzoek te starten. Dit 

onderzoek monde uit in het onderzoek van onderwijs van de stagiaire.  

1.2 Achtergrond van het onderzoek 

Innovaties in het onderwijs zijn er voordurend. Continu wordt gezocht naar de beste 

leermethode om de leerstof over te brengen aan de leerlingen. Dit proces is ook in volle 

gang bij het vak scheikunde. Bij het ontwikkelen van nieuwe scheikunde gaat men uit 

van het context concept leren, uitgewerkt in paragraaf 2.1, hierbij worden de ‘oude’ 

boeken waaruit jarenlang op de zelfde wijze is les gegeven vervangen voor nieuwe 

scheikundige modules die aansluiten op de laatste ontwikkelingen en bij de 

belevingswereld van de jongeren.  

Omdat het hele leven verdigitaliseert en nieuwe scheikunde hier op wil inspringen zijn 

ook modules van nieuwe scheikunde gedigitaliseerd.  

Zoals bij elke innovatie zijn er voor en tegenstanders. De tegenstanders vinden onder 

andere dat de concentratie van de leerlingen minder is en dat digitaal leren minder 

effectief is dan van uit een leerboek (Baars, 2007). Daarin tegen stellen de voorstanders 

dat digitaal leren beter aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en dat het de 

jongeren meer motiveert (Baars, 2007; Beemt, 2009; Meijer. J. en Eck E. van, 2009). 

Om duidelijkheid te krijgen over digitaal leren is het belangrijk om in de praktijk te kijken 

naar de leeropbrengst van en het werkplezier met een digitale lesmodule bij leerlingen. 

Zodat er meer inzicht ontstaat over de leerresultaten met betrekking tot digitaal 

onderwijs en hoe de leerlingen zelf digitaal onderwijs ervaren.  

 Dit is gedaan bij het vak scheikunde in VWO 5 met de digitale module Zoetstoffen 

(www.Contextchemie.nl). De opzet van deze module is dat de leerlingen deze zelfstandig 

doorkunnen werken en door middel van oefenopgaven zich de stof eigen kunnen maken. 

Hier vervangt de digitale module het leerboek en de uitleggende rol van de docent. De 

docent treedt nu meer op als coach.  

1.3 Doel van het onderzoek 

Onderzoek in VWO 5 naar de leeropbrengst van en het werkplezier met een digitale 

lesmodule. Waarbij de volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:  

 

 Halen de leerlingen door te werken met de digitale module het vereiste kennis 

niveau?  

 Is er verschil in leeropbrengst door te werken met een digitale module versus 

klassikaal les met een leerboek?  

http://www.contextchemie.nl/
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 Vonden de leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk?  

 Vonden de leerlingen het prettig om via een digitale lesmodule het onderwijs te 

ontvangen? 

  

En de volgende randvoorwaarden gelden:  

 De leerlingen krijgen voor aanvang van de module een studiewijzer zoetstoffen 

met daarin duidelijk aangegeven wat ze aan het einde van de module moeten 

kennen en kunnen.  

 De leerlingen krijgen voor de module een studieplanner met daarop aangegeven 

wat er elke week gedaan moet worden en wanneer de toets is.  

 Elke leerling heeft tijdens de les een eigen pc waar hij of zij op kan werken.  

 De controle groep die “traditioneel” de stof uitgelegd krijgt door de docent en het 

leerboek heeft even veel tijd voor de module als de groep met de digitale 

lesmodule. Eveneens hebben de beide klassen evenveel contacturen, om met de 

stof bezig te zijn en eventueel vragen te stellen, en krijgen ze de zelfde toets.  
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2.  THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 

In dit hoofdstuk wordt achtergrond informatie gegeven over wat context- concept chemie 

is en hoe deze verschilt met de in 2010 gangbare scheikundige methodes. Daarna wordt 

ingegaan op de digitale lesmodule zoetstoffen: Waarom de lesmodule is ontwikkeld, hoe 

de lesmodule is opgebouwd, de inhoud van de lesmodule en welke leeractiviteiten de 

lesmodule in zich heeft. Vervolgens worden de leerstijlen Vermunt behandeld.  

2.1 Context- concept chemie  

Het scheikundige programma dat tot 2010 gangbaar was richt zich voornamelijk op het 

exact en analytisch denken en het vergroten van de kennis en vakbegrippen van de 

leerlingen. Wanneer de theoretische basis is gelegd is er pas gelegenheid voor 

experimenten en maatschappelijke toepassingen. De Verkenningscommissie Scheikunde 

stelt vast dat deze werkwijze de leerlingen niet meer aanspreekt (Driessen H.P.W. en 

Meinema H.A., 2003). De digitale maatschappij van de 21ste eeuw vraagt om een 

boeiender en uitdagender manier van lesgeven en leren. In het nieuwe onderwijs 

programma moeten nieuwsgierigheid en het leren begrijpen van de chemie achter de 

producten en processen in de maatschappij centraal staan, zodat scheikunde een bredere 

groep leerlingen zal aanspreken. Om dit te verwezenlijken is gekozen voor context- 

concept chemie. De voor dit onderzoek gebruikte lesmaterialen, het leerboek en de 

digitale lesmodule, zijn van het nieuwe onderwijs principe context- concept chemie.  

Bij context- concept chemie vormen maatschappelijke, beroepsgerichte, experimentele 

en theoretische contexten de brug tot het leren denken in concepten. In afbeelding 2.1 is 

schematisch weergegeven hoe leerlingen van uit de contexten schil A en B bij C en D de 

concepten (de kennis en vakbegrippen) uitkomen.  

 

 
Afbeelding 2.1, Schematische weergave van de context-en-conceptbenadering (Driessen 

H.P.W. en Meinema H.A., 2003). 

 

Schil A representeert contexten uit maatschappelijk herkenbare en relevante chemie. Schil A 

omvat economische aspecten onder andere uit het werkveld van de chemische en farmaceutische 
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industrie en voedingsmiddelenindustrie. Schil A betreft ook culturele aspecten rondom het 

maatschappelijk imago van de chemie. Tot schil A behoren ook de gezondheids- en milieuaspecten 

die met toepassingen van chemie in producten samenhangen. 

 

 Schil B is een weergave van contexten waar toepassingen en producten in verband staan met 

kennis van en inzicht in beide centrale concepten. Dit betreft onder andere innovatieve en 

toepassingsgerichte probleemstellingen uit Research & Developmentgroepen in universiteiten, 

researchinstellingen en industriële laboratoria. Schil B representeert ook het interdisciplinair 

denken en werken met inbegrip van de aan chemie gerelateerde technologische aspecten.  

 

Schil C omvat het secundaire centrale concept. Het gaat om kennis en toepassingen van het 

micro-macroconcept, het verband tussen moleculaire en macroscopische eigenschappen.  

 

Kern D sluit hierop aan met het primaire centrale concept van de scheikunde. Dit betreft kennis 

van en inzichten in de opbouw van materie uit moleculen of andere deeltjes zoals atomen of ionen. 

Bij het ontwerpen van de context- concept modules worden de schillen in de omgekeerde 

volgorde doorlopen. Namelijk de concepten bepalen het kader van de kennisopbouw. De 

concepten in de scheikunde staan voor de grondslag van het vakgebied uitgedrukt in 

begrippen, modellen en wetmatigheden. De contexten echter zijn vrij en kunnen 

veranderen en mee groeien met de maatschappij zo dat deze nieuwe vorm van 

scheikunde altijd actueel is voor de leerlingen. 

2.2 De digitale lesmodule zoetstoffen  

De digitale lesmodule zoetstoffen is in opdracht van de projectgroep Nieuwe Scheikunde 

tussen 2004 - 2006 ontwikkeld aan de Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en 

Informatica van de Universiteit van Amsterdam (Kerkstra A. Rhijn van J.  en  Rossum 

van J., 2009). De inhoud van de digitale lesmodule is gebaseerd op het context- concept 

principe, zie paragraaf 2,1. Bij het concept stereochemie is niet toevallig de context 

zoetstoffen gekozen. Leerlingen komen dagelijks met zoetstoffen in contact bijvoorbeeld 

in light frisdank en snoep. 

2.2.1 Opzet digitale lesmodule zoetstoffen 

De digitale lesmodule zoetstoffen is een vrij toegankelijke site op het internet. Tijdens 

het maken van deze site is rekening gehouden met het gedrag van leerlingen op het 

internet. Leerlingen klikken snel en lange teksten worden vaak niet goed gelezen. 

Daarom zijn de tekstfragmenten zo compact mogelijk gehouden en waar mogelijk 

geïllustreerd met een afbeelding of een interactief element. Eveneens zorgt een goede 

navigatie er voor dat de leerlingen op verschillende manieren hun weg door de site 

kunnen vinden. Er is een lineair pad door de inhoudelijke onderdelen dat de leerlingen 

kunnen volgen. Als de leerlingen een ander weg bewandelen, kris kras door de site gaan, 

komen ze vanzelf bij de centrale vragen aan het begin van ieder onderdeel of bij de 

checkpoints aan het eind van ieder onderdeel. Zo kan een leerling op elk moment zich 

zelf controleren of hij/zij al voldoende weet. Tevens zijn er ook overzichtspapagina’s te 

vinden: een alfabetische lijst van het lesmateriaal, een opgavenbank, bronnen, een 

begrippenlijst en een sitemap. 

2.2.2 Inhoud digitale lesmodule zoetstoffen 

Voor veel leerlingen is suiker de meest bekende zoetstof. Echter tegenwoordig worden in 

light frisdrank en snoep vaak andere zoetstoffen gebruikt. In de digitale lesmodule 
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zoetstoffen kunnen leerlingen in vijf onderdelen “alles” over zoetstoffen leren. Tijdens dit 

onderzoek is alleen maar gebruik gemaakt van de eerste drie onderdelen.  

 

 Zoetstoffen: Hoeveel zoeter is aspartaam eigenlijk dan suiker? Dit kun je 

onderzoeken door de zoetkracht van beide stoffen te palen.  

De structuurformules van verschillende zoetstoffen komen aanbod.   

 

 Stereochemie: Uit welke bouwstenen bestaat aspartaam? Wat is de 

driedimensionale structuur van deze verbinding? Dit en de basis van de 

stereochemie worden met behulp van 3D-modelllen duidelijk gemaakt zodat 

leerlingen de verschillende en meer complexe stereo-isomeren van aspartaam 

kunnen begrijpen. 

 

 Synthese van aspartaam: In een practicum moet aspartaam worden 

gesynthetiseerd. De synthese moet selectief verlopen, dit wordt gedaan met 

behulp van een stereospecifiek enzym. Op de site wordt dit met een filmpje 

duidelijk gemaakt. 

 

 Structuur en smaak: In dit onderdeel vragen leerlingen zich af wat de relatie is 

tussen de moleculaire structuur en de zoete smaak. Hoe werken de 

smaakreceptoren op onze tong? Wat is een smaakpapil? Hoe komt het dat de 

verschillende spiegelbeeldisomeren van aspartaam verschillend smaken? 

 

 Keuze-opdrachten: De digitale lesmodule zoetstoffen kan worden afgerond met 

een aantal keuze opdrachten die tot een verdieping kunnen leiden. De opdrachten 

kunnen zowel praktisch als theoretisch van aard. Bijvoorbeeld: Ontwerp een 

nieuwe zoetstof of onderzoek de stabiliteit van aspartaam onder verschillende 

omstandigheden (temperatuur, pH). 

2.2.3 Leeractiviteiten van de digitale lesmodule zoetstoffen 

Door “les” te krijgen via een digitale lesmodule in plaats van een docent die uitleg geeft 

aan de hand van een leerboek verandert de manier van leren voor de leerlingen. De 

digitale lesmodule zoetstoffen is zo opgezet dat leerlingen te maken krijgen met 

verschillende leeractiviteiten. Hieronder worden de verschillende leeractiviteiten een voor 

een besproken.  

 

 Kennis ontdekken: De digitale lesmodule bevat een 3D-Molecuulmodelbouwer 

om molecuulmodellen te maken. Geen modeldoos kan zoveel ‘atomen’ en 

‘bindingen’ leveren. Leerlingen kunnen zo met behulp van de 3D-

Molecuulmodelbouwer ontdekken wanneer de modellen identiek, 

spiegelbeeldisomeren of diastereoisomeren zijn. Doende wijs leren de leerlingen 

zo te denken als een chemicus. 

 

 Kennis vinden: De leerlingen worden gestimuleerd om zelf naar informatie te 

zoeken. Voor onbekende chemische begrippen wordt het online Woordenboek 

Organische chemie aangeboden dat ontwikkeld is bij de Radboud Universiteit 

Nijmegen. 

 

 De stof leren begrijpen: Om zich de stereochemie en de bijbehorende 

begrippen die worden aangeboden in de tekstfragmenten meer eigen te maken 

zijn in de module opdrachten met 3D-modellen opgenomen.  
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 Oefenen: Door de elektronische toetsvragen te maken kunnen de leerlingen zich 

zelf testen of ze de theorie voldoende beheersen. Bij deze vragen wordt vaak 

gebruik gemaakt van de Molecuulmodelbouwer. 

 

 Experimenteren: Om te leren handelen als een chemicus zijn een aantal 

opdrachten experimenteel van aard. Bijvoorbeeld de zoetkracht van aspartaam 

bepalen en aspartaam synthetiseren. 

 

 Onderzoek en samenwerking: Aan het eind van de module zorgen de keuze-

opdrachten ervoor dat de leerlingen dieper op de stof kunnen in gaan. Zowel de 

vragen als de vorderingen van het onderzoek kan gepubliceerd worden in een 

eigen online werkruimte. Hierdoor leren de leerlingen chemisch onderzoek te 

doen.  

2.3 Leerstijlen 

Leerlingen kunnen erg van elkaar verschillen qua leeractiviteiten ook wel leerstijlen 

genoemd. Onder een leerstijl wordt een ‘habituele of geprefereerde wijze van 

informatieverwerking bij het leren’ (Lowyck J. en Verloop N., 1995) verstaan. Het gaat 

hierbij vooral om de voorkeur van en de ervaring met leeractiviteiten van leerlingen. In 

de literatuur worden verschillende leerstijltheorieën en testen beschreven om na te gaan 

welke leerstijl iemand heeft. Om inzicht te krijgen in de verschillende leerstijlen van 

leerlingen wordt in deze paragraaf verder ingegaan op de leerstijltheorie van Vermunt. 

 

Jan Vermunt is hoogleraar ‘didactiek van het doceren en van het 'opleiden van docenten’ 

aan de universiteit van Utrecht. Vermunt heeft onderzoek gedaan naar zowel het 

leergedrag van studenten als hun opvattingen over leren. Tijdens dit onderzoek merkte 

Vermunt dat de verschillen die tussen studenten gevonden worden ingedeeld konden 

worden in vier categorieën: diepte van verwerking, leerconcepties, regulatievoorkeuren, 

studie-oriëntaties (Lowyck J. en Verloop N., 1995). 

Omdat er tussen deze vier categorieën duidelijke verbanden bestaan, concludeerde 

Vermunt dat er vier ‘brede leerstijlen’ bestaan (Bridge2learn; Lowyck J. en Verloop N., 

1995; Weijers).  

 

 Betekenisgerichte stijl: Deze persoon is gericht op uitbreiden van eigen kennis 

en inzichten. Heeft een intrinsieke motivatie is zelfsturend en heeft persoonlijk 

interesse in de leerstof. De persoon onderzoekt standpunten, ideeën en 

conclusies, legt hiermee verbanden en vormt zo zijn eigen mening.  

 

 Reproductiegerichte stijl: Hierbij verwerkt een persoon de leerstof 

oppervlakkig, houdt van ‘stampen’ en richt zich alleen op het opnemen van kennis 

en het kunnen navertellen hier van. De persoon heeft de voorkeur extrinsieke 

motivatie en externe sturing.  

 

 Toepassingsgerichte stijl: Bij deze leerstijl komen zowel intrinsieke als 

extrinsieke motivatie voor. De leerstijl is een combinatie van kennis, inzicht en het 

verwerken, toepassen hier van. De leerstof is nuttig als je er iets mee kunt doen. 

De toepassingen zijn het liefst concrete voorbeelden uit de persoonlijke 

belevingswereld of omgeving.  
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 Ongerichte leerstijl: Zo als de naam, de ongerichte leerstijl, al doet vermoeden 

heeft de persoon met deze leerstijl niet echt een specifieke leermethode. De 

persoon leert zonder duidelijk doel en wat men leert verwerkt men niet. De 

persoon heeft geen intrinsieke of extrinsieke motivatie om kennis te vergaren. 

Men studeert/leert omdat het moet of omdat de omgeving het van ze verwacht.  

 

Afbeelding 2.2, Drie leerstijlen van Vermunt(Bridge2learn). 

Vermunt heeft op basis van zijn onderzoek de hier boven genoemde leerstijlen 

geformuleerd. In iedere leerstijl beschrijft Vermunt met welke motieven een persoon 

leert, en hoe het leergedrag van de persoon is. Motieven en gedrag worden met elkaar 

verbonden.  
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3. METHODEN  

De methoden van het onderzoek staan in dit hoofdstuk centraal. Voor dit onderzoek zijn 

drie manier gebruikt om de informatie te vergaren. Namelijk observatie door de docent, 

een enquête en een proefwerk. Waarom en hoe deze manier zijn gebruikt en ingezet 

wordt in dit hoofdstuk behandeld.  

3.1 Procedure  

Twee klassen kregen les via twee verschillende lesmethoden. De ene klas volgde de 

digitale module zoetstoffen (www.Contextchemie.nl). Tijdens de lessen werkten de 

leerlingen individueel, ieder achter zijn of haar computer, de stof door. Namelijk door de 

theorie stukken te lezen van de digitale module, bijbehorende animaties te bekijken en 

de opdrachten te maken. Het leren voor het proefwerk gebeurt in deze klas dan ook 

enkel en alleen via de digitale module. De andere (controle)klas kreeg op de 

“traditionele” manier les doormiddel van docent en leerboek, er werd geen gebruik 

gemaakt van de computer. Beide klassen hadden even vaak les en even veel tijd om de 

stof door te nemen. Aan het einde van de lessenserie is de leeropbrengst van deze twee 

lesmethoden getoetst doormiddel van een proefwerk. Naast de leeropbrengst is er ook 

gekeken naar het werkplezier van de leerlingen die werkten met de digitale module. Dit 

gebeurde door middel van observatie van de lessen, enquête onder leerlingen en het in 

gesprek gaan met de leerlingen. 

3.2 Respondenten 

Het onderzoek is uitgevoerd op de Openbare Scholengemeenschap Erasmus te Almelo. 

Aan het onderzoek werkten twee VWO klassen uit het vijfde leerjaar mee, klas 5Va en 

5Vb. Klas 5Vb werkte met het online programma en controle klas 5va kreeg les van uit 

een leerboek. De klas (5Vb) die werkte met de online leermodule bestaat uit 15 

leerlingen en de controle klas (5Va) uit 17 leerlingen. De verdeling jongens en meisjes in 

deze klassen is niet gelijk. Beide klassen bevatten plusminus twee keer zoveel jongen als 

meisjes. Deze klassen en de leerlingen die er in zitten zijn niet willekeurig gekozen. De 

indeling van de klassen werd bepaald door de school en daar was geen verschuiving in 

mogelijk. Voor het onderzoek was het van belang dat de klassen van hetzelfde 

(scheikunde)niveau zijn, en dat van de stof die de leerlingen moeten beheersen, er een 

leerboek en een digitale module is. Zodoende was de keuze van proefpersonen beperkt. 

Er heeft dus geen aselectieve maar selectieve steekproeftrekking plaatsgevonden.  

3.3 Instrumenten en analyse  

Om op het onderzoeksdoel en de deelvragen antwoord te krijgen is een proefwerk en een 

enquête afgenomen. (Het proefwerk en de enquête worden verderop in dit hoofdstuk 

behandeld.)  

Tevens is er tijdens de lessen door de docent geobserveerd. Hierbij is gekeken naar:  

 inzet van de leerlingen tijdens de les 

 of de leerlingen zelfstandig met de digitale module konden werken, of waren er 

juist veel vragen over het gebruik van de module  

 het werkklimaat 

  

Eveneens is de docent tijdens en na de les, met leerlingen hierover in gesprek geweest. 

De observatie van de docent geeft een indruk of de leerlingen de digitale module 

toegankelijk vonden en of ze het prettig vonden om met de digitale module te werken. 

http://www.contextchemie.nl/
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De resultaten hiervan zijn in het volgende hoofdstuk weer gegeven bij de observatie van 

de docent.  

 

 Voor dat het proefwerk en de enquête besproken worden, wordt in tabel 3.1 eerst een 

overzicht gegeven van welk instrument antwoord geeft op welke onderzoeksvraag. De 

plus in tabel 3.1 geeft aan dat het instrument antwoord geeft op de onderzoeksvraag en 

een min geeft aan dat het instrument geen antwoord geeft op de onderzoeksvraag.  

Tabel 3.1, Overzicht van welk instrument welke onderzoeksvraag beantwoord.  

3.3.1 Proefwerk zoetstoffen  

Voor het meten van de leeropbrengst is een proefwerk (bijlage III) gemaakt en 

afgenomen in de beide klassen. Zowel in de klas die werkte met de digitale module als de 

controle klas die les kreeg van uit een leerboek. Bij het ontwerpen van het proefwerk is 

gekeken naar de studiewijzer (bijlage I). In de studiewijzer staat welke onderwerpen de 

leerlingen moeten kennen en kunnen. Het proefwerk bestaat in totaal uit 16 vragen: 4 

kennis vragen en 12 toepassingsvragen. Bij de kennis vragen (4 in totaal) wordt gekeken 

of de leerling de theorie geleerd heeft. Bij de toepassingsvragen (12 in totaal) wordt 

gekeken, zoals de naam suggereert, of de leerling de opgedane kennis kan toepassen. 

De toepassingsvragen van het proefwerk zijn grofweg te verdelen in drie groepen: 

 

 Vaststellen of in een gegeven molecuul sprake is van cis/trans, spiegelbeeld 

isomerie of chiraal is. Ofwel leerlingen moeten het geleerde herkennen en 

kunnen benoemen. Het proefwerk bevat hiervan 7 vragen.  

 In een plat vlak moleculen zodanig kunnen tekenen dat cis/tras en/of 

spiegelbeeldisomerie en chiraal centrum duidelijk wordt. Hierbij moeten de 

leerlingen zelf het geleerde kunnen reconstrueren. Het proefwerk bevat 

hiervan 4 vragen.  

 Polarimeter kunnen uitleggen. Bij deze ene vraag moeten de leerlingen laten 

zien aan de hand van een tekening hoe de polarimeter werkt.  

 

Om de leeropbrengst vast te stellen zijn de resultaten van het proefwerk geanalyseerd.  

Het gemiddelde resultaat van het proefwerk van de klas met de digitale module wordt 

vergeleken met het gemiddelde cijfer van de controleklas. Eveneens wordt de 

gemiddeldescore van beide klassen met elkaar vergeleken op de kennisvragen, de 

toepassingsvragen en de drie toepassingsgroepen die hierboven genoemd zijn. Dit wordt 

gedaan om te onderzoeken of bepaalde aspecten en onderwerpen beter scoren met de 

digitale module of met het leerboek.  

                                                       instrumenten 

onderzoeksvragen 

proefwerk observatie 

docent 

enquête 

Halen de leerlingen door te werken met de digitale module het 

vereiste kennis niveau?  
+ _ _ 

Is er verschil in leeropbrengst door te werken met een digitale 

module versus een klassikaal les met een leerboek?  
+ _ _ 

Vonden de leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk?  _ + + 

Vonden de leerlingen het prettig om via een digitale lesmodule 

het onderwijs te ontvangen? 
_ + + 
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Van de hiervoor genoemde resultaatvergelijkingen is een t-test uitgevoerd om te kijken 

of er significante verschillen optreden. Als nulhypothese wordt gesteld dat er geen 

verschil is in de scores en dat de verschilscore dus nul is. Omdat er geen hypothese is 

gedaan over de uitkomst van dit onderzoek, is er een tweezijdig t-test uitgevoerd. Het 

significantieniveau waarmee in de meeste gevallen gerekend wordt, is 5% (p-waarde = 

0,05). Dit betekend dat iets een significantieniveau van 5% heeft, dus de kans dat er bij 

een volgende meting een ander resultaat uitkomt is slechts 5% (overschrijdingskans). 

Ook in dit onderzoek is met het significantieniveau van 5% gerekend.  

3.3.2 Enquête  

Of de leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk vonden en of de leerlingen het prettig 

vonden om via een digitale lesmodule het onderwijs te ontvangen, is naast de observatie 

van de docent, onderzocht door middel van een enquête (bijlage IV). De enquête is 

afgenomen bij de leerlingen die met de digitale lesmodule werkten. De enquête die 

afgenomen is, is de enquête die door de makers van de digitale lesmodule zoetstoffen 

ontwikkeld is (Kerkstra A., 2009). Leerlingen konden hier per vraag een cijfer, op de 

schaal van één tot tien, aankruisen in hoeverre ze het er mee eens waren. Aan de 

enquête van de makers van de digitale lesmodule zoetstoffen zijn vier open vragen 

toegevoegd om beter inzicht te krijgen of de leerlingen deze manier van werken fijn 

vinden en hoe ze liever de leerstof ontvangen via een digitale lesmodule of “traditioneel” 

uit het leerboek met uitleg van de docent. Ook is hier ruimte geboden voor eventuele 

verder op of aanmerkingen van de leerlingen.  

 

De enquête is vervolgens geanalyseerd om antwoord te krijgen op de vraag of de 

leerlingen de digitale lesmodule toegankelijk vonden en of ze het prettig vonden om via 

een digitale lesmodule het onderwijs te ontvangen. Om te onderzoeken welke aspecten 

de leerlingen toegankelijk en fijn vonden om mee te werken zijn de 17 enquêtevragen 

waarbij een cijfer aangekruist moest worden onderverdeeld in de volgende thema’s: 

 Gebruiksvriendelijkheid van de site. (6 vragen) 

 De vragen en opdrachten. (5 vragen) 

 3D modellen en molecuulmodelbouwer. (2 vragen) 

 De theorie. (4 vragen) 

 

Van de 17 enquêtevragen waarbij een cijfer opschaal één tot tien aangekruist moest 

worden is per vraag het gemiddelde cijfer van de klas berekend. Deze gemiddelde cijfers 

zijn gebruikt voor het verslag.  

De open vragen zijn daarna geanalyseerd. Hierbij is gekeken hoeveel procent van de 

leerling het prettig vind om via een digitale module de lesstof te bestuderen en hoeveel 

procent van de leerlingen bij de volgende module weer via een digitale module zouden 

willen werken of liever op de “traditioneel” manier, de stof uitgelegd door leerboek en 

docent. Eveneens worden hierbij de reacties van de leerling weergegeven. Ook de 

verdere op en aanmerken van de leerlingen zijn hier weergegeven. 
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4. RESULTATEN  

Het hoofdstuk resultaten bestaat uit twee onderdelen, de leeropbrengst en het 

werkplezier van de digitale lesmodule zoetstoffen. Als eerste wordt ingegaan op de 

leeropbrengst van de leerlingen aan de hand van het proefwerk. Vervolgens wordt het 

werkplezier van de leerlingen behandeld doormiddel van de observatie van de docent en 

de enquête die onder de leerlingen is gehouden.  

4.1 Proefwerk zoetstoffen  

In deze paragraaf worden de leerresultaten van de leerlingen uit de klas die werkte met 

de digitale lesmodule en de controle klas met behulp van statistische toetsen bekeken. 

De resultaten van deze twee klassen zullen met elkaar vergeleken worden, met behulp 

van een t-test, om te zien of er significante verschillen zijn. Naast het totaalresultaat, 

worden ook de resultaten van verschillende deelonderwerpen bekeken.  

 

In tabel 4.1 is te zien, dat het gemiddelde cijfers van het proefwerk, van de klas met de 

digitale module (5,9) hoger is dan van de controle klas (5,0). De overschrijdingskans op 

de resultaten van de toets is 15%, p=0,1485. Dit maakt dat de verschillen tussen de 

gemiddelde cijfers van het proefwerk niet significant zijn. Pas wanneer een 

overschrijdingskans 5% (p < 0,05) of lager is, is duidelijk te zeggen dat de ene manier 

beter werkt dan de andere. Het maakt voor het onderwerp zoetstoffen geen significant 

verschil of leerlingen les krijgen met een leerboek en uitleg van een docent of dat ze met 

een digitale lesmodule de stof bestuderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1, Proefwerkscores   

4.1.1 Vergelijken Kennis en toepassingsvragen  

Voor zowel de kennis als de toepassingsvragen, zie paragraaf 3.3.1, maakt het geen 

significant verschil of de leerlingen les krijgen met een leerboek en uitleg van een docent 

of dat ze digitaal met een digitale lesmodule de stof bestuderen (tabel 4.2). De scores 

van de kennis en de toepassingsvragen zijn zeker niet significant. De overschrijdingskans 

op de kennisvragen is 61% (p=0,6113) en op de toepassingsvragen 54% (p=0,5383). 

Hoewel de verschillen niet significant zijn, geld ook hier, dat zowel op de kennis als de 

toepassingsvragen de klas met de digitale lesmodule gemiddeld hogere cijfers scoort dan 

de controle klas.   

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabel 4.2, Kennis en toepassingsscores  

 

 gemiddelde cijfers 

totaal proefwerk  

klas digitale lesmodule  5,9 

controle klas  5,0 

  

p-waarde gemiddelde cijfers  0,1485 

 gemiddeld cijfer 

kennisvragen  

gemiddeld cijfer 

toepassingsvragen 

klas digitale lesmodule  5,4 5,7 

controle klas  4,6 5,2 

   

p-waarde gemiddelde cijfers  0,6113 0,5383 
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4.1.2 Vergelijken van de drie groepen toepassingsvragen  

 Tabel 4.3 geeft de scores weer van de drie groepen toepassingsvragen. Bij zowel 

toepassingsgroep één het herkennen en kunnen benoemen van cis/trans en/of 

spiegelbeeldisomerie en chiraal centrum als bij toepassingsgroep twee het kunnen 

reconstrueren hiervan scoort de klas met de digitale lesmodule hoger dan de controle 

klas. Echter deze verschillen zijn niet significant te noemen, de overschrijdingskans is 

respectievelijk 85% (p=0,8549) en 74% (p=0,7398). Het geen de 5% norm ver 

overschrijd. Dit in tegenstelling tot toepassingsgroep drie, de vraag over de polarimeter, 

waarbij de overschrijdingskans 4,3% (p=0,0427) is. Wat aan geeft dat op het onderwerp 

polarimeter de klas met de digitale lesmodule, cijfer 5,6, significant beter scoort dan de 

controle klas, cijfer 3,2. Dit betekent dat leerlingen significant het onderwerp polarimeter 

beter begrijpen wanneer ze les krijgen via de digitale lesmodule zoetstoffen dan wanneer 

zij het onderwijs ontvangen door middel van het leerboek en docent. Voor de andere 

toepassingsgroepen is geen significant verschil gevonden wat betreft de twee 

onderwijsmethodes waarmee de leerlingen het onderwijs ontvingen. 

 

 Tabel 4.3, Scores toepassingsvragen 

4.2 Observatie van de lessen door de docent 

Na de klassikale intro dat het volgende hoofdstuk, namelijk zoetstoffen, niet uit het 

leerboek, Nobelprijs scheikunde, maar met de digitale lesmodule Contextchemie 

behandeld zou worden en de leerlingen net hun eerste reactie hier op wilden geven, was 

daar de coördinator die vroeg wie mee wilde doen voor een opname van Hart van 

Nederland. Het geen de nodige gespreksstof, onrust en belletjes naar ouders voor 

toestemming veroorzaakte, waardoor de eerste les en de eerste indrukken vervlogen 

waren.  

 

De tweede les werd er niet op de computer gewerkt maar stond het practicum aspartaam 

gepland. Tijdens het practicum was de sfeer in de klas prettig. De leerlingen waren 

serieus aan de slag met het practicum en hadden deze snel klaar. De reactie van de 

leerlingen was dat ze het een te makkelijk practicum vonden, het was te saai en had te 

weinig diepgang. 

 

De verdere lessen tot aan de toets werkten de leerlingen wel ieder met een eigen 

computer in de les met de digitale lesmodule. Tijdens deze lessen was er een ontspannen 

sfeer in het lokaal. De leerlingen gingen actief aan het werk en bleven voor het 

merendeel ook gedurende alle lessen, de hele les geconcentreerd werken. Als een 

leerling ergens niet uit kwam vroeg hij/zij hulp bij de buurman, kwamen ze er samen niet 

uit dan werd de hulp van de docent ingeroepen. Verder lieten ze merken dat ze het wel 

interessant en leuk vonden om zich een keer op andere manier de stof eigen te maken.  

  

 

 

 

 gemiddeld cijfer 

toepassingsgroep 1 

herkennen  

gemiddeld cijfer 

toepassingsgroep 2 

reconstrueren 

gemiddeld cijfer 

toepassingsgroep 3 

polarimeter  

klas digitale lesmodule  6,1 5,2 5,6 

controle klas  5,9 4,6 3,2 

    

p-waarde gemiddelde 

cijfers  

0,8549 0,7398 0,0427 
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Tijdens de eerste lessen kwamen er veel vragen/opmerkingen van de leerlingen over:  

 Mevrouw ik kan de vragen niet vinden! 

 Mevrouw volgens mij ben ik al klaar!?!? Niet dus, ze vergeten dat er meer 

onderwerpen zijn dan die ze net hebben doorgenomen.  

 Mevrouw de checkpoints zijn veel te makkelijk!! 

 Mevrouw hoe werkt de molecuul bouwer? 

 

Deze vragen zouden kunnen komen doordat het programma onbekend voor ze is en ze 

geen tijd nemen om de digitale lesmodule te leren kennen. Het is namelijk erg leuk om 

te zien hoe de leerlingen de lesmodule door nemen. Ze vliegen van de ene pagina naar 

de andere, van de ene link naar de volgende, ze scannen koppen en de dikgedrukte 

woorden en klikken weer op het volgende. Als ik persoonlijk zo de module door zou 

nemen, nam ik er niet veel van op. Over het algemeen vonden de leerlingen prima 

zelfstandig hun weg op de site. Dat de leerlingen zelfstandig hun weg vonden op de site 

komt omdat met het bouwen van de digitale lesmodule rekening gehouden is met het 

internetgedrag van de leerlingen, zie paragraaf 2.2.1.    

 

Na verloop van een aantal lessen hadden de leerlingen wel vaker een zetje nodig om 

daadwerkelijk de vragen te maken en ze uit te schrijven. Ook kwam geregeld de 

opmerking van: “kunt u dit niet gaan uitleggen dat is veel fijner dan dat ik het zelf op de 

site moet opzoeken en lezen”. Tijdens de laatste les voor de toets stelden de leerlingen 

veel feiten en definitie vragen om bevestiging te zoeken dat ze zich de leerstof via de 

digitale lesmodule wel of niet goed eigen hadden begrepen voor het proefwerk. 

4.3 Enquête leerlingen  

Naar de mening van de leerlingen ten opzichte van de digitale lesmodule wordt in deze 

paragraaf gekeken. Uiteraard staat hier alleen de mening verwerkt van de leerlingen die 

daadwerkelijk les gehad hebben via de digitale lesmodule. De leerlingen hebben via een 

enquête, zie paragraaf 3.3.2, antwoord gegeven op een aantal vragen die in deze 

paragraaf per onderwerp behandeld worden. Een aantal onderwerpen komen overeen 

met de verschillende leeractiviteiten die in paragraaf 2.2.3 beschreven staan. Hieruit 

blijkt duidelijk dat de digitale lesmodule rekening houdt met de verschillende leerstijlen 

die er onder leerlingen zijn, paragraaf 2.3.  

4.3.1 Gebruiksvriendelijkheid digitale lesmodule zoetstoffen  

Vier vragen van de enquête gingen over de gebruiksvriendelijkheid van de site. In tabel 

4.4 zijn de gemiddelde cijfers per vraag en het gemiddeldecijfer van de 

gebruiksvriendelijkheid van de site weergegeven. Hieruit blijkt dat de leerlingen een 

ruime voldoende geven voor de gebruiksvriendelijkheid van de site.  

 

Enquête vragen over: gebruiksvriendelijkheid site  cijfer  

Hoe gemakkelijk kun je door de site navigeren?  6,9 

Hoe helder is de gebruikersinstructie op de homepage? 6,4 

Hoe overzichtelijk vind jij de site? 6,6 

In hoeverre kun je zelfstandig deze module Zoetstoffen door 

nemen?  

6,7 

gemiddeldecijfer gebruiksvriendelijkheid site 6,7 

Tabel 4.4, Cijfers enquête, gebruiksvriendelijkheid site digitale lesmodule zoetstoffen.  

 

Eveneens is er aan de leerlingen gevraagd: in hoeverre vind je het prettig om op deze 

manier te werken. De leerlingen gaven dit net een voldoende namelijk een 5,7. 
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4.3.2 3D modellen, modellen bouwen digitale lesmodule zoetstoffen 

Tabel 4.5 worden de twee vragen over de 3d modellen en de modelbouwer weer 

gegeven. Het werken met de molecuulmodelbouwer wordt door de leerlingen met een 

onvoldoende (4,7) beoordeeld. Terwijl de “kant en klare” 3D modellen wel met een 

voldoende (6,3) gewaardeerd zijn. Gemiddeld geven de leerlingen net een voldoende 

(5,5) voor de 3D modellen en molecuulmodelbouwer.  

 

  

 

 

 

 

 

Tabel 4.5, Cijfers enquête, 3D modellen en modelbouwer digitale lesmodule zoetstoffen. 

4.3.3 Theorie digitale lesmodule zoetstoffen  

De vier vragen die inzicht moeten geven over hoe tevreden de leerlingen zijn over de 

theorie zijn weergeven in tabel 4.6. De uitlegteksten lijken de leerlingen wel duidelijk en 

begrijpbaar te vinden dit scoort gemiddeld een ruimvoldoende, 6,4. Ook de 

moeilijkheidsgraad van de lesmodule wordt ruimvoldoende beoordeeld, 6,3.  

Het onderdeel stereochemie en in hoeverre de lesmodule je voorbereide op het 

proefwerk worden beide krap voldoende beoordeeld, respectievelijk een 5,6 en 5,5. Het 

gemiddeldecijfer van de theorie is een 6,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 4.6, Cijfers enquête, theorie digitale lesmodule zoetstoffen.  

 

Eveneens is gevraagd: geef de moeilijkheidsgraad van de bonustoets zoetstoffen aan. 

Hier gaven de leerlingen een 7,4 voor.  

4.3.4 Vragen en opdrachten digitale lesmodule zoetstoffen 

In tabel 4.7 zijn de vijf enquête vragen over de vragen en opdrachten weer gegeven. Het 

gemiddeldecijfer van de vragen en opdrachten is een onvoldoende 5,1. Deze 

onvoldoende is te danken aan de opgaven met de stereo molecuulmodelbouwer en de 

proef  “hoe zoet is aspartaam eigenlijk?”. Beiden zijn met een dikke onvoldoende 

beoordeelt, respectievelijk 4,4 en 3,9. De opdracht modellen bestuderen scoort hoger 

dan de stereo molecuulmodelbouwer, net een voldoende 5,5. 

 

De leerlingen vinden het voldoende (5,9) hoe goed de centrale vragen aangeven wat in 

het onderdeel behandeld wordt. Eveneens kan er van de leerlingen een nipte voldoende 

(5,6) af voor hoe nuttig ze de checkpoints vinden.  

 

Enquête vragen over: 3D modellen, modelbouwer  cijfer  

Hoe vind je het werken met de Molecuulmodelbouwer? 4,7 

In hoeverre helpen de 3D modellen om de stof beter te 

begrijpen? 

6,3 

gemiddeldecijfer 3D modellen, modelbouwer  5,5 

Enquête vragen over: de theorie  cijfer  

Hoe duidelijk vind je de uitlegteksten? 6,4 

Hoeveel heb je geleerd in het onderdeel Stereochemie? 5,6 

In hoeverre bereid de module zoetstoffen je voor op de 

toets?  

5,5 

Geef de moeilijkheidsgraad van de module Zoetstoffen 

aan. 

6,3 

gemiddeldecijfer theorie  6,0 
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Enquête vragen over: de vragen en opdrachten  cijfer  

In hoeverre vind je de checkpoints nuttig? 5,6 

Hoe goed geven de centrale vragen aan wat in ieder onderdeel wordt 

behandeld? 

5,9 

Hoe vind je de opdracht modellen bestuderen? ( asymmetrisch 

koolstofatoom)  

5,5 

Hoe nuttig vind je de opgaven met de Stereo Molecuulmodelbouwer? 4,4 

Hoe nuttig vind je de proef “Hoe zoet is aspartaam eigenlijk”? 3,9 

gemiddeldecijfer vragen en opdrachten  5,1 

 Tabel 4.7, Cijfers enquête, vragen en opdrachten digitale lesmodule zoetstoffen.  

4.3.5 De openvragen  

De achterzijde van het blad: de enquete zoetstoffen, bevatte vier openvragen. Elf 

leerlingen hebben de achterkant met de openvragen ingevult. Deze leerlingen hebben 

allemaal antwoord gegeven op de eerste twee openvragen.  

1. Vind je het prettig om met een digitale module je de lesstofeigen te maken? 

2. Als je bij een volgende module zou mogen kiezen tussen weer deze manier van 

werken, of “traditioneel” de stof uitgelegd door de docent. Waar zou jij dan voor 

kiezen? En waarom? 

 

Op de derde openvraag hebben tien leerlingen beantwoord.  

3. Wat vind je van de inzet van de docent tijdens deze module? En wat verwacht jij 

bij deze manier van werken van de docent? 

 

En acht leerlingen gaven het antwoord op de vierde open vraag.  

4. Heb je zelf nog op of aanmerkingen? 

4.3.5.1 Vind je het prettig om met een digitale module je de lessof eigen te maken?  

 

Als eerste wordt de openvraag: Vind je het prettig om met een digitale module je de 

lesstofeigen te maken?, behandeld. 55% van de leerlingen beantwoorde deze vraag met 

ja en 45% van de leerlingen met nee, zie grafiek 4.1. Een kleine meerderheid van de 

leerlingen geeft dus aan het prettig te vinden om met een digitale module de lesstof 

eigen te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4.1, De keuze van de leerlingen weergegeven in percentages.  

 

Aangezien het een openvraag is, om meer inzicht te krijgen waarom de leerlingen het 

prettig vinden of juist niet,  is deze vraag niet alleen met ja en nee te beantwoorden 
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maar wordt er ook om een motivatie gevraagt. Reacties van de voor en tegenstanders 

zijn hieronder weer gegeven.   

 

Voorstanderds: 

 Ja maar van uitleg leer je het meest. 

 Je leert wel sneller door het te ‘doen’ en er zo zelf mee bezig te zijn. 

 Je hebt leerteksten waarin wel alles uitgelegd wordt. 

 Je kunt veel zelfstandiger werken en altijd alles nog een keer terugkijken. 

 Op deze manier kan ik thuis ook ‘uitleg vragen’. 

 Jawel, alleen staan er weinig vragen in die ons voorbereiden op de toets.  

 

Tegenstanders:  

 Er wordt zo veel informatie gegeven dat het onduidelijk is wat je nu echt moet 

kennen en kunnen. Dit wordt niet duidelijk als je de module doorneemt. 

 Nee heb liever goede uitleg. 

 Nee!!!!!!!!! 

 Als je het niet snapt kan de site het niet nog is op een andere manier uitleggen.  

 Vind het moeilijk om zelf via de site de belangrijke punten en minst belangrijke 

punten te onderscheiden. 

 

De reacties samengevat geeft aan dat de voorstanders het fijn vinden dat ze zelfstandig 

in hun eigen thempo thuis en op school er aan kunnen werken en dat de tegenstanders 

het lastig vinden om zelfstandig uit de module te halen wat ze moeten kennen en 

kunnen.  

4.3.5.2 Liever les met een digitale module of “traditioneel” via leerboek en docent?  

 

Als je bij een volgende module zou mogen kiezen tussen weer deze manier van werken, 

of “traditioneel” de stof uitgelegd door de docent. Waar zou jij dan voor kiezen? En 

waarom? Is de tweede openvraag waar de leerlingen antwoord op moeten geven. In 

grafiek 4.2 is de keuze van de leerling voor les met de digitale module of “traditioneel” in 

percentages weergegeven. Hieruit blijkt dat bijna driekwart (73%) van de ondervraagde 

leerlingen liever weer “traditioneel” les heeft dan via een digitale lesmodule, 27% koos 

hier voor.  

    

Grafiek 4.2, De keuze van de leerlingen weergegeven in percentages.  

 

Waarom de leerlingen kiezen voor de digitale module of “traditioneel” les wordt duidelijk 

uit hun reacties.  
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Digitale lesmodule: 

 Je kunt op je eigen tempo werken.  

 Je hebt een betere houvast. Je hebt leerteksten en checkpoints die belangrijke 

dingen aangeven.  

 Zo kun je thuis ook ‘uitleg vragen’.  

 

Traditioneel:  

 Leer je het beter en je kunt gelijk vragen stellen en anderen stellen vragen waar 

jij misschien niet op gekomen was.  

 Je krijgt gewoon uitleg 

 Steek je meer van op en je er zijn meer oefenopdrachten. 

 De docent kan je alles uitleggen op verschillende manieren. 

 Vele betere uitleg. 

 Zo’n stomme computer weet niet of jij het wel of niet snapt. Ook kan hij geen 

extra uitleg geven.  

 Je kunt hier vragen stellen tijdens de uitleg! Als het dan moeilijk is kan de docent 

het nog op een makkelijkere manier proberen uit te leggen. Op internet moet je 

doen met wat er staat.  

 Beter overzicht 

 De docent kan een voorbeeld uit het boek laten zien en hier over vragen stellen in 

de klas zo dat je zelf na moet denken. Anders staat alles al op het internet.  

 

Uit de reacties van de leerlingen blijkt dat de leerlingen bij de digitale lesmodule de 

uitleg, de verschillende invalshoeken van en de (klassikale)interactie over de stof met de 

docent missen. Dit zijn voor de leerlingen de grootste redenen om voor “traditioneel” les 

kiezen. De argumenten van de leerlingen die voor de digitale lesmodule komen over een 

met de argumenten uit de vorige paragraaf namelijk, ze vinden het fijn dat ze zelfstandig 

in hun eigen thempo thuis en op school er aan kunnen werken.  

4.3.5.3 Wat vind en verwacht je van de inzet van de docent tijdens deze module? 

 

Openvraag drie bestaat eigenlijk uit twee vragen. Wat vind je van de inzet van de docent 

tijdens deze module? En wat verwacht jij bij deze manier van werken van de docent? De 

reacties van de leerlingen zijn dan ook onderverdeeld in deze aparte vragen. Deze derde 

vraag is gesteld om er achter te komen of de inzet/houding van de docent de leerlingen 

negatief beïnvloed heeft in hun denken over de digitale module. De reacties samengevat 

geven aan dat leerlingen tevreden zijn over de docent en deze geen negatieve invloed 

gehad lijkt te hebben op hun ervaring met de digitale lesmodule.  

 

Wat vind je van de inzet van de docent tijdens deze module?  

 Goed hij probeert de informatie van de site te vergemakkelijken. 

 Hij moest overal tegelijk zijn had ik het idee. Niemand vond het duidelijk. Doe mij 

maar weer les op een bord, klassikaal!!!  

 Op zich goed maar of en toe werd wel gezegd: zoek maar uit op de site.  

 Goede ondersteuning maar toch blijft een groot deel vaag. 

 Wel goed, maar heb liever traditioneel les.  

 

Wat verwacht jij bij deze manier van werken van de docent? 

 Dat de docent er is wanneer je hem nodig hebt.  

 Klassikaal bespreken over wat er gedaan moet worden, en zelf met de klas er 

even door heen gaan.  

 Dat hij klaar staat om vragen te beantwoorden.  

 Meer uitleg?? 

 Terughoudend, omdat het qua moeilijkheidsgraad laag ligt.  



23 

 

4.3.5.4 Heb je zelf nog op of aanmerkingen?  

 

Bij de laatste vraag werd de leerlingen ruimte geboden voor verdere op of aanmerkingen. 

8 leerlingen maken hier gebruik van. 

 

De op en aanmerkingen: 

 Het is vaak heel onduidelijk wat je precies moet leren voor de toetsen. 

 De opgaven op de site zijn veel te gemakkelijk. 

 Een goede uitleg van de docent is veel beter. 

 Please, nooit meer les van de computer!!! 

 Weinig uitleg gehad. 

 Ja ik kreeg het bij de stereomolecuulbouwer niet voor elkaar een stof groter dan 

propaan te maken.  

 

Zoals hierboven weergegeven hebben een aantal leerlingen deze op en aanmerkingen 

aangegrepen om nog maar is duidelijk te maken dat ze nooit meer les van de computer 

willen, en dat uitleg van de docent veel beter is. Verder geeft een leerling aan dat de 

opvagen op de site veel te makkelijk zijn en een andere leerling dat de opdracht met de 

stereomolecuulbouwer niet helemaal lukte.  
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE  

Voor het Onderzoek van Onderwijs is onderzoek gedaan in VWO 5 naar de leeropbrengst 

van en het werkplezier met een digitale lesmodule. Om tot een goed onderzoeksresultaat 

te komen zijn vier onderzoeksvragen opgesteld die in dit hoofdstuk worden beantwoord 

en bediscussieert.  

 

De digitale lesmodule zoetstoffen houd rekening met de verschillende leerstijlen van de 

leerlingen, paragraaf 2.3, door verschillende leeractiviteiten in de digitale lesmodule te 

verwerken, paragraaf 2.2.3,. In de digitale lesmodule zit voor elk type leerling 

leeractiviteiten om de leeropbrengst en het werkplezier te verhogen. Om te kunnen 

zeggen of de ene leerstijl beter bij de digitale lesmodule past dan de andere is verder 

onderzoek nodig.  

          

Uit de resultaten, Hoofdstuk 4, blijkt dat de leerlingen door te werken met de digitale 

lesmodule het vereiste kennis niveau halen. Het gemiddelde cijfer van de klas voor het 

proefwerk is een voldoende een 5,9. De resultaten van het proefwerk zijn statistisch 

geanalyseerd met behulp van de t-toets.  

 

Er is geen significant verschil tussen de klas die gewerkt heeft met de digitale lesmodule 

en de klas die les kreeg doormiddel van leerboek en docent op het totaal resultaat, de 

kennis en toepassingsvragen van het proefwerk.  

De toepassingsvragen opgesplitst in drie groepen laat zien dat de leerlingen die gewerkt 

hebben met de digitale lesmodule, significant beter scoren op de toepassingsgroep 

polarimeter dan de controle klas, bij de andere twee toepassingsgroepen zijn geen 

significante verschillen waargenomen.  

Samengevat duiden de meeste gegevens erop dat er geen verschil zit in de resultaten 

van de beide klassen die elk via een andere manier het onderwijs ontvingen. Op basis 

van dit onderzoek kan dus niet geconcludeerd worden dat er verschil zit in leeropbrengst 

tussen het onderwijs ontvangen via een digitale lesmodule of via docent en leerboek.  

In de inleiding is beschreven dat er voor en tegenstanders zijn van het werken met een 

digitale lesmodule. De voorstanders zeggen dat het werken met een digitale lesmodule 

beter aansluit op de belevingswereld van leerlingen, dan het werken vanuit een leerboek 

met uitleg van een docent, zodat betere resultaten gehaald zouden worden. Echter de 

tegenstanders zeggen dat de prestaties door te werken met een digitale lesmodule juist 

tegen zullen vallen omdat de leerlingen minder geconcentreerd zijn. Zowel de voor en 

tegenstanders hebben in dit onderzoek geen gelijk gekregen. De klas die les kreeg met 

de digitale lesmodule heeft niet beter of slechter gescoord dan de controle klas.    

 

Om het werkplezier vast te stellen is als eerste gekeken of de leerlingen de digitale 

lesmodule toegankelijk vonden. De gebruiksvriendelijkheid van de site is volgens de 

leerlingen ruim voldoende. De site is makkelijk in gebruik en informatie kan soepel 

gevonden worden. De leerlingen vonden prima zelfstandig hun weg op de site. De 

uitlegteksten lijken de leerlingen duidelijk en begrijpbaar te vinden dit scoort gemiddeld 

een ruimvoldoende, 6,4. Tijdens de lessen waren er geen vragen over de uitlegteksten in 

de zin van wat er geschreven stond of wat het betekende. Ook de moeilijkheidsgraad van 

de lesmodule wordt ruimvoldoende beoordeeld, 6,3. Dit is een prima cijfer, de lesmodule 

wordt dus niet als te moeilijk of te makkelijk beschouwd. De centrale vragen in de 

module vinden de leerlingen voldoende. Daar en tegen kan er van de leerlingen een nipte 

voldoende af voor hoe nuttig ze de checkpoints vinden. De leerlingen vinden de 

checkpoints te makkelijk. Het practicum “hoe zoet is aspartaam eigenlijk?” vinden de 

leerlingen veel te makkelijk en niks toevoegen aan de module. Het werken met de stereo 

molecuulmodelbouwer vinden de leerlingen lastig en wordt als onprettig ervaren. Het 
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practicum en de stereo molecuulmodelbouwer worden dan ook beide door de leerlingen 

met een dikke onvoldoende beoordeeld.  

Dit geheel in beschouwing genomen betekent dat de leerlingen de digitale lesstofmodule 

toegankelijk vinden. De site is zelfstandig door te nemen de uitlegteksten zijn voldoende 

duidelijk en het niveau van de module is goed. Verbeterpunten voor de digitale 

lesmodule zijn de stereo molecuulmodelbouwer, het practicum en de checkpoints.   

 

Verder is er om het werkplezier van de leerlingen te onderzoeken gekeken of de 

leerlingen het prettig vonden om via een digitale lesmodule het onderwijs te ontvangen. 

De score op de vraag, of de leerlingen het prettig vinden om via een digitale lesmodule  

onderwijs te ontvangen, is een 5,7 eveneens heeft een kleine meerderheid (55%) deze 

vraag met ja beantwoord. De reacties samengevat geeft aan dat de ja stemmers het fijn 

vinden dat ze zelfstandig in hun eigen thempo thuis en op school er aan kunnen werken 

en dat de nee stemmers het lastig vinden om uit de module te halen wat ze moeten 

kennen en kunnen. Maar als je vraagt: Als je bij een volgende module zou mogen kiezen 

tussen weer deze manier van werken, of “traditioneel” de stof uitgelegd door de docent. 

Waar zou jij dan voor kiezen? En waarom? Blijkt dat bijna driekwart (73%) van de 

ondervraagde leerlingen liever weer “traditioneel” les heeft dan via een digitale 

lesmodule, 27%. Uit de reacties van de leerlingen blijkt duidelijk dat de leerlingen bij de 

digitale lesmodule de uitleg, de verschillende invalshoeken van en de (klassikale) 

interactie over de stof met de docent missen. Dit zijn voor de leerlingen de grootste 

redenen om voor “traditioneel” les kiezen. De argumenten van de leerlingen die voor de 

digitale lesmodule kiezen hebben daar de volgende redenen voor, ze vinden het fijn dat 

ze zelfstandig en in hun eigen thempo thuis en op school er aan kunnen werken.  

 

Uit de observatie van de docent en de verdere reacties van de leerlingen blijkt dat de 

leerlingen het wel interessant en leuk vonden om een keer op andere manier de stof 

eigen te maken, maar kwamen er wel geregeld opmerking van: “kunt u dit niet gaan 

uitleggen dat is veel fijner dan dat ik het zelf op de site moet opzoeken en lezen”.   

Verder kwamen er geen grootte problemen, bijzonderheden of irritaties aan het ligt 

tijdens het werken met de digitale lesmodule.  

 

Dit alles in oogschouw genomen betekent het dat de meeste leerlingen het prettig vinden 

om via een digitale lesmodule het onderwijs te ontvangen als deze gecombineerd wordt 

met klassikale uitleg. De meeste leerlingen hebben geen bezwaren om de lesboeken voor 

de digitale lesmodule in te ruilen, maar missen vooral de klassikale uitleg van de docent 

die de stof op meerdere manier kan uitleggen en kan aangeven of ze de stof wel of niet 

begrepen hebben.  

 

Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten is het belangrijk om de volgende 

punten in het achterhoofd te houden.  

 

Uit praragraaf 4.3.3 blijkt dat leerlingen een 7,4 geven voor de moeilijkheidsgraad van 

de bonustoets zoetstoffen. 7,4 is hoog voor al in het licht van de andere enquête cijfers. 

Want dus suggereert dat de leerlingen het proefwerk erg moeilijk vonden. Hierbij moet 

wel worden opgemerkt, dat de leerlingen dachten/hoopten dat als ze aangaven dat het 

proefwerk moeilijk was, deze dan soepeler werd nagekeken. 

 

Het tweede punt dat van belang is, is het aantal proefpersonen dat aan dit onderzoek 

meegewerkt heeft. Zoals in paragraaf 3,2 is beschreven, is het de groep van 

proefpersonen niet groot. 15 leerlingen hebben de digitale lesmodule zoetstoffen gevolgd 

en 17 leerlingen vormden de controleklas. 15 proefpersonen in één klas, met één docent 

en één digitale lesmodule kunnen niet zorgen voor een generaliseerbaar resultaat. De 

klas en de docent die meegewerkt hebben, zijn echter wel vergelijkbaar met andere 
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klassen en docenten; het is een normale, prima functionerende VWO-klas zonder echte 

bijzonderheden. Om deze reden kunnen er wel conclusies getrokken worden op basis van 

het onderzoek. Een grotere groep proefpersonen zou deze conclusies echter 

betrouwbaarder maken. 

 

Eveneens geld dat het voor het geheel is belangrijk om te benadrukken dat beide klassen 

normaal gesproken les krijgen op de “traditionele manier”, namelijk met leerboek en 

uitleg van de docent. Voor de leerlingen die met de digitale lesmodule werken is het dus 

nieuw om de lesstof enkel en alleen via de computer tot zich te nemen. De 

uitgangssituatie van beide groepen is dus anders. De klas met de digitale lesmodule zal 

hier eerst aan moeten wennen, hetgeen de “controle” klas niet hoeft.  
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6. AANBEVELINGEN 

Het is interessant om bij vervolg onderzoek de enquêtes per persoon te vergelijken met 

hun cijfers van scheikunde voor deze module en het scheikunde cijfer van deze module. 

Het zou namelijk interessant zijn of er een link te leggen is tussen de mening van de 

leerlingen over de digitale lesmodule en hun prestaties. 

 

Ook zou het bij volgend onderzoek interessant zijn om te onderzoeken of er een verband 

is tussen de leerstijl van de leerling, de cijfers van de leerling en zijn of haar mening. Om 

zo te kijken of een bepaald soort leerling/leerstijl juist baad of hinder ondervindt van 

deze manier van werken. Eveneens zou het dan interessant zijn om te kijken of een 

leerling met een bepaalde leerstijl ook baat en voorkeur heeft bij de leeractiviteiten, die 

het beste past zijn leerstijl, welke in de digitale lesmodule wordt aangeboden.  

 

Bij dit onderzoek had de klas die het onderwijs ontving via de digitale lesmodule geen 

ervaring met digitaal leren. Voor verder onderzoek zou het interessant zijn om te 

onderzoeken of een klas die gewend is aan digitaal leren de zelfde ervaringen en 

resultaten laat zien dan de klas die in dit onderzoek gebruikt is en hier geen ervaring 

mee had.  

 

Tevens is het van belang voor de generaliseerbaarheid dit onderzoek op grote schaal uit 

te voeren. Bijvoorkeur met een grotere groep proefpersonen, in verschillende klassen, op 

verschillende scholen en met verschillende docenten. Hierdoor kunnen er betere en 

betrouwbaardere conclusies getrokken worden dan van dit onderzoek mogelijk was.  
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8. BIJLAGE 

 
I. Studiewijzer zoetstoffen 

 

Studiewijzer 5 VWO Scheikunde,                        kwartiel 8 

Module: ZOETSTOFFEN 
Hebt u ooit rechtsdraaiende yoghurt linksaf zien slaan? In de rest van dit hoofdstuk gaan we 
in op het verschil tussen onze linker en rechter hand(schoen), details die in de natuur een 
belangrijke rol spelen o.a. bij enzymatische reacties. 

Wat je al moet weten : 
- de karakteristieke groepen/algemene formules kennen van alkanen, alkenen, 

alkaanzuren, alkanolen, , alkaanaminen, alkoxyalkanen, aromaten (benzeen), 
alkanalen, alkanonen 

- de systematische naamgeving van koolstofverbindingen (zie module Parfum) 
- van der Waalskracht of molekuulbinding (zie module Groeien) 
- ionbinding (zie module Groeien) 
- atoombinding (module Nobelprijs) 
- Waterstofbrug electronegativiteit, polaire atoombinding,  valentie-electronen, H-brug,  

polair en apolair, hydrofiel en hydrofoob, (module smartmaterials) 

Wat je al moet kunnen:  
- zouten schematisch in een ionenrooster kunnen weergeven  
- structuurformules tekenen als de systematische naam gegeven is  
- Uitleggen wanneer sprake is met zouten en wanneer sprake is van moleculaire stoffen 
- Vorming van een ester uit een alkanol en alkaanzuur in structuurformules kunnen 

weergeven  
- H-bruggen kunnen weergeven 

 

Na afloop van dit hoofdstuk moet je de volgende begrippen/ definities kennen  
 De begrippen of de definitie van: structuurisomerie, stereo-isomerie, cis-trans isomerie, 

optische isomerie, chirale C-atomen, racemisch mengsel, enantiomeren, diastereo-
isomeren, inwendig spiegelvlak, meso vorm, polarimeter, atoombinding,  enzym, eiwit als 
polypeptide, peptidebinding 

 2 voorwaarden voor cis/trans isomerie, 
  het verschil tussen configuratie en conformatie, 
  voorwaarden voor spiegelbeeldisomerie,  
 afspraken voor het tekenen van moleculen in een plat vlak waarbij de ruimtelijke 

eigenschappen voldoende naar voren komen, 
 

Na afloop van dit hoofdstuk moet je het volgende kunnen:  

 een structuurformule lezen als een deel van de informatie is weggelaten 
 Vaststellen of er in een gegeven molecuul sprake is van cis/trans isomerie 
 Vaststellen of in een gegeven molecuul sprake is van spiegelbeeld isomerie 
 In een plat vlak moleculen zodanig kunnen tekenen dat cis/trans en/of  

spiegelbeeldisomerie duidelijk wordt 

 Het inwendige spiegelvlak in een tekening kunnen aangeven 
 Polarimeter kunnen uitleggen  
 Vorming van dipeptiden en tripeptiden uit aminozuren kunnen weergeven in 

structuurformules 
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II. Studieplanner zoetstoffen  
 

Studieplanner 

week  opmerkingen/aanwijzingen leerwerk  / opdrachten  

20 Les 1 
 
 
 
 
 

Les2 
 
 

Les3 

Afronding module smart materials. 
Bespreking opgaven polymeerchemie.  
Introductie nieuw onderwerp Zoetstoffen. 
Op het internet: www.contextchemie.nl 
 
 
Punt 1. Zoetstoffen geheel doorwerken; 
checkpoint 1 maken. 
 
Proef uitvoeren: Hoe zoet  is Aspartaam? 

Aantekeningen maken; n 
oefenopgaven bestuderen. 
 
 
 
Thuis proef  “Hoe zoet is 
aspartaam”voorbereiden 
 
 
 

21 Les 4 
 

+ 
Les5 

 
 

Computer: www.contextchemie.nl 
alleen en zelfstandig de onderdelen 
doorwerken; maak de opgaven. 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel 2: stereochemie  
 
- structuurformules 
- modellen bestuderen 
- asymmetrische moleculen 
 
Opdracht: klik bij Bronnen 
aan:1.Chirality(The 
Organic Chemistry Virtual 
Tutor) 
Lees dit goed door!!! 
Maak de 7 vragen bij de 
opgave 

22 Les 6 
+ 

Les 7 
 
 
 
 

Les 8 
 

Computer: www.contextchemie.nl 
alleen en zelfstandig de onderdelen 
doorwerken; maak de opgaven.  
 
 
BONUSTOETS 
Een toets maken om te laten zien of je de 
doorgewerkte stof hebt begrepen. 

Onderdeel 2: stereochemie  
- structuurisomerie 
- optische isomerie 
- checkpoint 2 
 
 
 
 

 

http://www.contextchemie.nl/
http://www.colby.edu/chemistry/OChem/DEMOS/Chirality.html
http://www.colby.edu/chemistry/OChem/DEMOS/Chirality.html
http://www.colby.edu/chemistry/OChem/DEMOS/Chirality.html
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III. Proefwerk zoetstoffen  
 

BONUSTOETS   SCHEIKUNDE   MODULE ZOETSTOFFEN   5V 
 
Opgave 1 
 
Hieronder staan 8 structuurformules afgebeeld, die per tweetal, geletterd zijn van A t/m D.  
Geef bij elk tweetal aan in welk verband ze met elkaar staan. Namelijk zijn het: spiegelbeeld 
isomeren, structuur isomeren of zijn ze identiek aan elkaar? Licht vervolgens je keuze toe.  

            
 
 
A 
 
 

   
 
 
 
B 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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Opgave 2   Luminal  
 

Luminal is een medicijn dat gebruikt kan worden als kalmeringsmiddel. De 
structuurformule van luminal kan als volgt worden weergegeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de productie van medicijnen is het van belang om te weten of van een 
molecuulsoort optische isomeren bestaan. Het komt voor dat bij het bestaan van 
twee optische isomeren de éne isomeer wel als medicijn werkt en de andere niet.  
 
 

1 Leg uit of het koolstofatoom waar in de bovenstaande structuurformule de ethylgroep 
(C2H5) en de fenylgroep (C6H5) aan vastzitten, een chiraal koolstofatoom is.  

 
2 Leg d.m.v. een tekening uit aan welke twee voorwaarden een molecuul moet voldoen 

om een optische isomeer te kunnen zijn.  
 

3 Geef aan waarom Luminal volgens jouw wel of niet een optisch isomeer zou kunnen 
zijn.    
 
 

 
Opgave 3 
 
   1 Leg uit dat voor één van de stoffen 1,2-dibroom-1,2-dichloorethaan de moleculen niet 

chiraal zijn. Geef de structuurformule van dit molecuul op de juiste wijze weer. 
 
 Je kunt cyclobutaan voorstellen met behulp van onderstaande ruimtelijk getekende 
 structuurformule: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Neem de structuurformule van cyclobutaan over en teken hierin het inwendige 
spiegelvlak.   

 
  3  Ga na hoeveel stereo-isomeren er mogelijk zijn bij de stof 1,2-dichloorcyclobutaan en 

teken van elk de ruimtelijke structuurformule. 
 

4 Ga na hoeveel stereo-isomeren er mogelijk zijn bij de stof 1,3-dichloorcyclobutaan en 
teken van elk de ruimtelijke structuurformule. 
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Opgave 4 Acesulfaam-K 
 

Acesulfaam-K is een zoetstof die van zich zelf een bittere nasmaak heeft. Door Acesulfaam-K 
te vermengen met Aspartaam verdwijnt deze bittere nasmaak. Acesulfaam-K is ongeveer 
200 keer zoeter dan suiker en word als zoetstof gebruikt in kauwgom, jam en frisdrank.    
Hieronder staan de structuurformules van Acesulfaam-K en Aspertaam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Is Acesulfaam-K een extensieve zoetstof of een intensieve zoetstof? Ligt je antwoord                     

toe.  
 

2 Geef de structuurformule van Aspartaam weer in 3d. 
 

3 Ga na en leg uit of er een racemisch mengsel van Acesulfaam-K mogelijk is.  
 

 

Opgave 5 Polarimeter 
 

Carvon komt voor als twee enantiomeren: S-carvon  is een vloeistof die naar karwij ruikt; R-
carvon is een kleurloze vloeistof die ruikt naar munt. Beide hebben een kookpunt van ca. 
231°C en zijn vrijwel onoplosbaar in water. 
R-carvon wordt reeds lang gebruikt als smaak- en geurstof in de voeding, onder meer in 
kauwgom met muntsmaak; ook als geurstof in luchtverfrissers e.d.  
S-carvon is een natuurlijk bewaarmiddel dat in de landbouw gebruikt wordt als 
kiemgroeiregulator, om te voorkomen dat bewaarde aardappelen vroegtijdig scheuten 
vormen. 
 

1 Hieronder is R-carvon weergegeven teken nu het andere enantiomeer S-carvon en 
geef daar het chirale koolstofatoom in aan.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Doordat R-carvon en S-carvon zo veel op elkaar lijken, maar toch zie hierboven totaal 
verschillende zijn en voor verschillende doeleinden gebruikt worden, is het noodzakelijk deze 
twee enanitomeren goed uit elkaar te houden.  
  
   2 Geef de naam en een globale schets van het apparaat wat in staat is deze twee 

enantiomeren uit elkaar te houden.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Enantiomeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kieming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappelen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Carvone.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Carvone.png
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IV. Enquête zoetstoffen  
 

Enquête Zoetstoffen 
 

Hieronder volgen wat vragen over de inhoud, opzet en jouw beleving van de module 
Zoetstoffen. Geef per vraag aan in hoeverre jij het met deze vraag eens bent. Zet een kruisje 
bij het cijfer wat bij jou van toepassing is. 
 

Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hoe gemakkelijk kun je door de site navigeren?            

Hoe helder is de gebruikersinstructie op de homepage?           

Hoe overzichtelijk vind jij de site?           

In hoeverre vind je het prettig om op deze manier te 
werken? 

          

In hoeverre vind je de checkpoints nuttig?           

Hoe vind je het werken met de Molecuulmodelbouwer?           

Hoe goed geven de centrale vragen aan wat in ieder 
onderdeel wordt behandeld? 

          

Hoe duidelijk vind je de uitlegteksten?           

Hoe vind je de opdracht modellen bestuderen? 
(om het asymmetrisch koolstofatoom te ontdekken) 

          

In hoeverre helpen de 3D modellen om de stof beter te 
begrijpen? 

          

Hoeveel heb je geleerd in het onderdeel Stereochemie?           

Hoe nuttig vind je de opgaven met de Stereo 
Molecuulmodelbouwer? 

          

Hoe nuttig vind je de proef  
“Hoe zoet is aspartaam eigenlijk”? 

          

In hoeverre kun je zelfstandig deze module Zoetstoffen 
door nemen?  

          

In hoeverre bereid de module zoetstoffen je voor op de 
toets?  

          

Geef de moeilijkheidsgraad van de module Zoetstoffen 
aan. 
(1 = veel te gemakkelijk, 6 = precies goed en 10 = veel 
te moeilijk) 

          

Geef de moeilijkheidsgraad van de bonustoets 
Zoetstoffen aan. 
(1 = veel te gemakkelijk, 6 = precies goed en 10 = veel 
te moeilijk) 

          

Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Hieronder volgen enkele openvragen over de module zoetstoffen.  
 

1.) Vind je het prettig om op deze manier je de stof eigen te maken?   
 
 
 
 
 
 
 
2.) Als je bij een volgende module zou mogen kiezen tussen weer deze manier van 

werken, of “traditioneel” de stof uitgelegd door de docent. Waar zou jij dan voor 
kiezen? En waarom?  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.) Wat vind je van de inzet van de docent tijdens deze module? En wat verwacht jij bij 
deze manier van werken van de docent?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.) Heb je zelf nog op of aanmerkingen? 
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V. Getelde data 
 

Getelde data proefwerk van de klas met de digitale lesmodule. 

 

Leerlingen    opgavenr. 1A 1B 1C 1D 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3   

  5 5 5 5 7 15 10 4 5 5 8 4 15 10 10 15 punten cijfer 

1 0 0 5 2 0 15 10 4 5 0 8 0 12 5 0 0 66 6,0 

2 5 0 0 5 7 15 0 4 5 0 0 0 0 0 5 0 46 4,5 

3 5 5 0 5 3 15 5 3 0 0 4 0 2 8 5 0 60 5,6 

4 0 0 5 5 0 15 10 0 0 0 7 0 13 10 0 0 65 6,0 

5 5 5 0 5 5 15 8 4 5 5 8 4 5 10 5 0 89 7,8 

6 3 0 0 2 3 3 5 4 5 0 8 4 15 10 10 10 82 7,3 

7 5 0 0 0 6 5 5 4 5 5 8 3 10 10 5 0 71 6,4 

8 5 0 5 5 6 15 5 4 5 5 8 4 15 10 5 10 107 9,2 

9 5 5 5 5 3 15 0 4 5 5 8 4 15 5 5 0 89 7,8 

10 0 2 2 2 0 15 0 0 5 5 8 0 10 10 0 0 59 5,5 

11 5 0 5 5 3 15 10 4 0 0 4 2 10 10 5 0 78 6,9 

12 5 0 5 5 0 0 0 4 2 0 4 0 0 5 0 0 30 3,3 

13 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 10 0 26 3,0 

14  2 2 0 2 0 15 0 4 2 0 0 0 4 5 0 0 36 3,7 

15 0 5 0 5 3 0 3 3 5 5 8 0 0 10 5 0 52 5,0 
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Getelde data proefwerk van de controle klas. 

 

Leerlingen   opgavenr. 1A 1B 1C 1D 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3   

  5 5 5 5 7 15 10 4 5 5 8 4 15 10 10 15 punten cijfer 

1 2 2 5 5 0 5 0 4 0 0 0 0 0 5 3 0 31 3,4 

2 5 0 5 5 5 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 34 3,6 

3 0 5 0 5 0 15 0 4 0 5 4 0 0 5 0 0 43 4,3 

4 5 5 5 5 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4,0 

5 5 5 5 5 0 15 0 0 5 5 4 8 0 0 3 0 60 5,6 

6 0 0 5 5 3 15 0 7 0 0 8 0 0 5 10 0 58 5,4 

7 5 5 5 5 7 15 5 4 5 0 8 0 15 5 3 15 102 8,8 

8 0 0 5 5 0 15 10 0 5 0 4 0 0 0 0 0 44 4,4 

9 5 0 5 5 4 15 0 4 0 0 0 0 3 0 0 15 56 5,3 

10 5 0 3 5 0 5 0 0 0 0 8 0 3 0 3 15 47 4,6 

11 5 0 5 5 7 0 10 4 5 5 4 0 15 0 0 0 65 6,0 

12 5 5 5 5 7 15 8 0 2 0 8 0 12 5 10 5 92 8,0 

13 0 0 5 5 0 0 0 4 5 5 8 0 5 5 0 0 42 4,2 

14 0 0 0 5 0 0 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 22 2,7 

15 5 5 5 5 0 15 5 4 0 0 8 4 2 5 10 0 73 6,6 

16 0 5 0 5 0 5 5 4 0 0 4 0 2 10 0 0 40 4,1 

17 0 0 0 3 0 0 10 4 5 5 4 0 4 0 0 0 35 3,7 
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Getelde data meerkeuze vragen enquête 

 

 

 

 

meerkeuzevragen (cijferen 1 t/m 10 )                                     leerlingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 gemiddelde 

Hoe gemakkelijk kun je door de site navigeren?  7 7 7 6 6 7 8 8 7 6 8 4 7 8 6,9 

Hoe helder is de gebruikersinstructie op de homepage? 7 7 6 3 6 7 8 6 8 5 7 6 7 7 6,4 

Hoe overzichtelijk vind jij de site? 8 7 7 3 7 7 8 7 7 4 6 9 6 6 6,6 

In hoeverre vind je het prettig om op deze manier te werken? 6 5 1 6 1 5 6 9 9 4 7 7 7 7 5,7 

In hoeverre vind je de checkpoints nuttig? 7 6 1 6 5 6 2 7 6 8 7 1 8 8 5,6 

Hoe vind je het werken met de Molecuulmodelbouwer? 8 6 3 1 3 7 4 5 4 2 8 1 8 6 4,7 

Hoe goed geven de centrale vragen aan wat in ieder onderdeel wordt behandeld? 7 7 4 6 3 7 2 8 6 7 4 8 7 7 5,9 

Hoe duidelijk vind je de uitlegteksten? 6 7 6 7 2 5 7 9 8 6 6 7 7 7 6,4 

Hoe vind je de opdracht modellen bestuderen? ( asymmetrisch koolstofatoom)  6 8 1 2 6 6 6 7 9 3 6 3 7 7 5,5 

In hoeverre helpen de 3D modellen om de stof beter te begrijpen? 6 7 6 2 4 7 8 5 7 4 10 6 8 8 6,3 

Hoeveel heb je geleerd in het onderdeel Stereochemie? 7 6 2 8 3 6 7 7 9 5 3 1 7 8 5,6 

Hoe nuttig vind je de opgaven met de Stereo Molecuulmodelbouwer? 6 1 1 8 3 6 2 6 5 2 5 2 7 8 4,4 

Hoe nuttig vind je de proef “Hoe zoet is aspartaam eigenlijk”? 5 3 1 1 3 6 4 6 8 2 2 1 6 6 3,9 

In hoeverre kun je zelfstandig deze module Zoetstoffen door nemen?  7 3 3 9 3 6 9 9 9 6 9 6 7 8 6,7 

In hoeverre bereid de module zoetstoffen je voor op de toets?  5 3 1 9 5 6 6 8 9 3 4 7 5 6 5,5 

Geef de moeilijkheidsgraad van de module Zoetstoffen aan. 5 7 5 6 5 8 4 7 6 9 7 8 7 4 6,3 

Geef de moeilijkheidsgraad van de bonustoets Zoetstoffen aan. 4 6 9 6 8 8 7 9 6 9 8 10 8 6 7,4 
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Getelde data open vragen enquête  

 

Vraag 1) Vind je het prettig om met een digitale module je de lesstofeigen te maken? 

 

Reacties leerlingen: 

 Het is wel prettig alleen staan er weinig vragen in die ons voorbereiden op de 

toets. 

 Niet zo heel erg de begeleiding is daardoor minder en daardoor kun je de 

belangrijskte punten moeilijk van de minder belangrijke punten onderscheiden  

 Nee, Als ik het niet snapt kan de site het niet nog is op een andere manier 

uitleggen. 

 Ja, op deze manier kan ik thuis ook ‘uitleg vragen’. 

 NEE!!!! 

 Nee, ik heb liever een gewone goede uitleg. 

 Jawel, je kunt veel zelfstandig werken en altijd nog een keer terugkijken 

 Best wel, je hebt leerteksten waarin wel alles uitgelegd wordt.  

 Niet echt, er wordt genoeg informatie gegeven maar het is onduidelijk welke soort 

opdrachten je aan de hand van de site moet kunnen.  

 Ja opzich wel. Je leert wel sneller door het te ‘doen’ en er zo zelf mee bezig te 

zijn. 

 Ja maar van uitleg leer je het meest. 

 

Vraag 2) Als je bij een volgende module zou mogen kiezen tussen weer deze manier van 

werken, of “traditioneel” de stof uitgelegd door de docent. Waar zou jij dan voor kiezen? 

En waarom? 

 

Reacties leerlingen:  

 Ik zou kiezen voor traditioneel uitleg door meneer de Lange want ik vind dat hij 

goed kan uitleggen. En op de traditionele manier kan je het boek laten zien en 

daarover een vraag stellen. Nu staat alles op internet.  

 Traditioneel, beter overzicht. 

 Traditioneel  veel beter uitgelegd en ook kun je vragen stellen. Als de uitleg te 

moeilijk is, kan de docent het op een makkelijkere manier proberen uit te leggen. 

Op het internet moet je het doen met de uitleg die er staat. 

 Deze manier, kun je thuis ook “uitleg vragen”. 

 Uitleg docent, zo’n stomme computer weet niet of jij het wel of niet snapt. Hij kan 

geen extra uitleg geven.  

 Traditioneel, veel duidelijker qua uitleg van de stof. 

 Docent, deze kan je alles uitleggen op verschillende manieren. 

 Deze manier, omdat je een betere houvast hebt, je hebt leerteksten, checkpoints 

die belangrijke dingen aangeven. 

 Traditioneel steek je meer van op. Krijg je meer oefen opdrachten.  

 Een beetje van beiden. Dit is fijner werken, je kan ook op eigen tempo werken, 

maar je hebt bij sommige dingen gewoon uitleg nodig. 

 Traditioneel leer je het beter en je kunt gelijk vragen stellen en anderen stellen 

vragen waar jij misschien niet op gekomen was. 
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Vraag 3) Wat vind je van de inzet van de docent tijdens deze module? En wat verwacht 

jij bij deze manier van werken van de docent? 

 

Reacties leerlingen: 

 Ik vind het wel goed, maar ik heb liever de traditionele manier van uitleg door de 

docent. 

 Goede ondersteuning maar toch blijft een groot deel vaag.  

 Meer uitleg? 

 Op zich goed, maar af en toe werd wel gezegd: zoek maar uit op de site. 

 Hij moest overal tegelijk zijn had ik het idee niemand vond het duidelijk, doe mij 

maar weer les op een bord, klassikaal!!! 

 Terughoudend, omdat het qua moeilijkheidsgraad laag ligt. 

 Dat hij klaar staat om vragen te beantwoorden. 

 Klassikaal bespreken over wat er gedaan moet worden, en zelf met de klas er 

even door heen gaan.  

 Goed, hij probeert wel de informatie uit de site te vergemakkelijken. 

 De docent is er wanneer je hem nodig hebt.  

 ////  

 

Vraag 4) Heb je zelf nog op of aanmerkingen?  

 

Reacties leerlingen:  

 Nee. 

 Ja, ik kreeg het bij de stereomolecuulbouwer niet voor elkaar een stof groter dan 

propaan te maken, je mocht van CH4 (die kreeg je, allen die 4 H-atomen 

veranderen in een andere stof, dus……… 

 Weinig uitleg gehad. 

 Krul. 

 Please, nooit meer les van Computer! 

 Een goede uitleg van de leraar is veel beter. 

 De opgaven op de site, vooral de checkpoints zijn veel te makkelijk. 

 // 

 ~~ 

 Het is vaak heel onduidelijk wat je precies moet leren voor toetsen.  

 Nee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


