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HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
1.1

De noodzaak van techniek in het onderwijs

De techniek neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. Veel
aspecten van het !even ondervinden een directe invloed van de techniek en
van de technologische ontwikkelingen. Men hoeft, om enkele voorbeelden
hiervan te noemen, maar te denken aan de manier waarop we werken en
wonen, onze vrije tijd besteden, ons verplaatsen, maar ook aan de
onderlinge sociale verhoudingen, de werkgelegenheid, de economie en de
politiek. Daarom dient men in het onderwijs elementen van techniek op te
nemen.
De invloed van de techniek op de samenleving manifesteert zich ook in de
beroepenwereld. Door de techniek zijn nieuwe beroepen gecreeerd, oude
beroepen zijn verminderd belangrijk geworden of zijn geheel verdwenen,
andere beroepen zijn ingrijpend gewijzigd.
Een belangrijke functie van het onderwijs, en in het bijzonder van het
algemeen voortgezet onderwijs, is de voorbereiding op de keuze van een
vervolgopleiding en een toekomstig beroep: beroepenorientatie. Hier zien
we een tweede reden om in het onderwijs techniek expliciet in Het
onderwijs- programma op te nemen.
Maar er is (nog) geen apart vak techniek. En ook in bestaande vakken komt
techniek slechts sporadisch aan de orde.
Er is dus een discrepantie tussen het huidige onderwijsaanbod en de eisen
van de moderne, technologische samenleving. Om deze discrepantie te
verminderen moet er in het onderwijs meer aandacht besteed worden aan de
techniek.
De genoemde discrepantie wordt steeds meer ingezien, zowel binnen het
onderwijs als daarbuiten.
In 1982 verscheen een rapport van het project ' Een stroom van informatie',
waarin gepleit wordt voor een voorlichting aan het publiek, die mensen
meer bekend maakt met de moderne technologische ontwikkelingen (Van
Spiegel 1982). Het rapport bevat tevens een haalbaarheidsstudie voor enkele
manifestaties rond het thema 'informatie'.
In het technologie-beleid van het Ministerie van Economische Zaken en het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt reeds jaren gestreefd naar
een integratie van de technologische ontwikkelingen in de samenleving. In de
nota 'Naar een op de marktsector gericht technologiebeleid' krijgt de
voorlichting aan het publiek expliciet de aandacht (Van Aardenne 1984).
Jets later in hetzelfde jaar verscheen de nota 'Integratie van Wetenschap en
Technologie in de Samenleving', de zogenaamde IWTS-nota (Deetman 1984).
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de samenleving ingebed kunnen worden.. Het onderwijs wordt genoemd als
een middel om de burgers bekend te maken met deze ontwikkelingen.
Om enigszins na te gaan in hoeverre het publiek reeds enige bekendheid
bezat met de technologie en haar ontwikkelingen deed het Instituut voor
Psychologisch Marktonderzoek in 1984 in opdracht van de Technische
Hogeschool te Delft een onderzoek naar de mening van 'het grote publiek'
op het gebied van de technologie. Door een teleforiische enquete ging men
bij diverse groeperingen in de bevolking na welke ideeen men had over
technologie. Het resultaat van dit onderzoek was, dat de onderzochte groep
mensen kennelijk weinig bekend was met de technologische ontwikkelingen
(Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek 1984). Het beeld dat men heeft
van de technologie wordt volgens dit onderzoek tamelijk eenzijdig bepaald
door de computer en de communicatie-technologie. Er is relatief weinig
besef van het belang van de technologie voor de eigen woon- en
leefomgeving. Er valt methodologisch we! wat op het onderzoek aan te
merken (er wordt in de rapportage nauwelijks aandacht besteed aan de
betrouwbaarheid en validiteit van de verkregen resultaten). Toch kan men
zich bij het zien van de resultaten niet aan de indruk onttrekken, dat de
conclusie, dat het publiek weinig bekend is met de technologie, te rechtvaardigen is.
In 1987 wordt door de overheid de Stichting Publieksvo0rlichting over
Wetenschap en Techniek (SPWT) opgericht met als doe! het bevorderen van
een breed draagvlak voor wetenschap en techniek (Jongkind 1987).
Ook in het onderwijsbeleid wordt de laatste jaren aandacht besteed aan de
vraag hoe men de leerlingen meer met de techniek in aanraking kan
brengen.
In de Contourennota (Yan Kemenade 197 5) lezen we, dat de leerlingen in
het onderwijs iets over techniek moeten leren om als mondig burger te
kunnen functioneren. Yoor het kunnen meedenken en meebeslissen in de
samenleving is . enige basiskennis van de techniek onontbeerlijk (zie ook Yan
Kemenade I 982i).
De Nota voor het Yoortgezet Basisonderwijs (Yan Kemenade l 982ii) noemt
(orientatie op) techniek als een zelfstandig vak voor alle 12- tot 15-jarigen.
In 1985 wordt door de minister van Onderwijs en Wetenschappen voorgesteld
om het leerplan voor de 12- tot 15-jarigen zodanig te wijzigen, dat elke
leerling hetzelfde basispakket aan kundigheden en vaardigheden aangeboden
krijgt. Men meent dat elke burger dit pakket, de zogenaamde Basisvorming,
nodig heeft voor haar of zijn zinvol functioneren in de maatschappij. Het
pakket aan Basisvorming bes taat uit 14 vakken, waaronder het vak techniek
(WRR 1986).
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vak techniek steeds voor de 12- tot 15-jarigen bestemd. Dit is niet zonder
reden. Deze leerlingen staan immers nog aan het begin van hun
schoolcarriere en hebben voor verdere school- en beroepskeuze een orientatie
op de verschillende vakken nodig. Daarom is enige kennis van techniek voor
die leeftijdscategorie het meest nodig.
D,it is, heel kort, de situatie in ons eigen land. Het verschijnsel van de
toenemende invloed van de techniek op de samenleving doet zich echter
wereldwijd voor. In vrijwel elk land geldt, dat steeds meer een beroep
gedaan wordt op een zekere basiskennis en zekere basisvaardigheden van
elke burger. Deze kennis en vaardigheden moeten voor een belangrijk dee!
in het onderwijs worden aangebracht.
In veel landen heeft dit reeds geleid tot de invoering van een apart vak
techniek of tot de aanpassing van een bestaand vak, zodat hierin ruimte
komt voor de moderne technologische ontwikkelingen. Er zijn ook landen, die
bezig zijn techniek als apart .vak in te voeren of de invoering voorbereiden.
Slechts in weinig landen zijn nog geen direkte plannen om techniek in het
onderwijs op te nemen.
De introductie van techniek in het onderwijs vindt op diverse manieren
plaats. Dit kan men constateren, wanneer men de situatie in verschillende
landen overziet. Enkele mogelijkheden zijn (Black en Harrison 1985):
- het onderbrengen van techniek in een bestaand vak. Men zou de naam
van het vak dan kunnen veranderen in 'techniek en wetenschap' (Terwel
1983). Vaak is dit het vak natuurkunde, of het vak 'science' (de geintegreerde natuurwetenschappelijke vakken). · Techniek is dan, als toegepaste
natuurwetenschap, een middel om het vak natuurkunde 1 of science, meer
op de leefwereld van de leerlingen te betrekken (Casimir 1976, Eijkelhof
in Van Dorp en Simons 1981). Aan de hand van voorbeelden uit de
techniek laat men zien hoe natuurwetenschappelijke kennis wordt gebruikt
in voorwerpen, waarmee de leerlingen dagelijks omgaan. Dit biedt de
mogelijkheid de leerlingen te laten nadenken over de positieve en
negatieve gevolgen van de invloed van de natuurwetenschappen op de
samenleving (Mikelskis 1979). De · techniek is immers een belangrijke
verbinding tussen de natuurkunde en de samenleving (Chapman in Harrison
1985). De techniek kan ook een middel zijn om fysische begripsvorming te
bevorderen (Trippas, Poulis e.a. 1978, Yakabu 1985, Wagenschein in
Bleichroth 1978).
Een ander vak, waarin techniek kan worden opgenomen is handvaardigheid.
De techniek is uiteindelijk gericht op het maken van dingen. Daarbij
speelt handvaardigheid een belangrijke rol;
- het onderbrengen van verschillende aspecten van de techniek bij verschil-
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bredere betekenis laten zien. Tevens kan het technisch aspect of de
technische toepassing een gunstige invloed hebben op de afsternrning van
de vakken op elkaar. De techniek fungeert als een steeds terugkerend
therna in de verschillende vakken en brengt zodoende de verschillende
vakken dichter bij elkaar;
- de introductie van techniek als een zelfstandig vak in het curriculum. Dit
biedt de rnogelijkheid om de leerlingen een integraal beeld te geven van
de techniek in al haar verscheidenheid. Men verrnijdt het gevaar, dat
leerlingen techniek zullen beschouwen als 'toegepaste natuurwetenschap' of
uitgebreide handenarbeid, een gevaar, dat de eerstgenoernde benaderingen
in zich hebben, en men voorkornt een versnippering van . de aandacht voor
techniek over verschillende vakken.
DP.ze benaderingen sluiten elkaar niet uit. De introductie van techniek als
apart vak hoeft niet te irnpliceren, dat in de andere vakken geen aandacht
aan techniek gegeven hoeft te worden. Ook al is techniek een zelfstandig
schoolvak in het leerplan, dan nog dienen in andere vakkel'I aspecten van
techniek aan de orde te kornen.
De problernen die de. introductie van techniek in het onderwijs met zich
rnee brengen, zijn het rninst ingrijpend en relatief eenvoudig als men
techniek onderbrengt in een bestaand vak. Orn deze wijze van introductie te
bewerkstelligen dient men slechts voor een vak het leerplan en de opleiding
van docenten aan te passen.
D~ tweede benadering is al ornvangrijker: niet in een vak, rnaar in diverse
vakken worden veranderingen geintroduceerd. De derde benadering is
ongetwijfeld het ingrijpendst.
De introductie van een volko;nen nieuw vak, een vak waarin nog niet of
nauwelijks een traditie bestaat, brengt vele problernen met zich rnee (De
Vries in Coenen-van den Bergh 1987). Er bestaat geen leerplan, er zijn geen
bevoegde docenten, er is geen lesrnateriaal, er is geen praktijkervaring met
het vak. Bovendien gaat de ruirnte voor dit vak ten koste van andere
vakken. De toegenornen aandacht voor techniek als een zelfstandig vak voor
de 12- tot 15-jarigen hangt dan ook sarnen met voorgestelde vernieuwingen
in het gehele curriculum voor deze Ieerlingen.
De problernen bij de introductie van techniek als een apart vak doen zich
voor wanneer het voorstel om de Basisvorrning in te voeren wordt aanvaard.
Er is weliswaar enige ervaring me t het vak Algernene Tec hnieken, dat in
1973 als 'nu! vak' werd ingevoerd in het lager beroepsonderwijs, rnaar deze
ervaring is slechts gedeeltelijk bruikbaar voor de ontwikkeling van een nieuw
vak techniek voor alle 12- tot 15-jarigen (we kornen hierop in paragraaf 2.1
uitgebreider terug}. Het is van belang, dat er rneer voorbeelden, praktijkervaringen, en ook rneer onderzoeksgegevens beschikbaar kornen, die bijdra gen
tot de ontwikkeling van het nieuwe va k techniek.
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Bij enkele vakken, in het bijzonder natuurkunde, · zien we een tendens om
meer aandacht aan de techniek te geven. In vakdidactische vernieuwingsprojecten komen technische toepassingen voor van de te onderwijzen fysische
kennis. Maar dit gebeurt niet met de bedoeling om leerlin°g en inzicht te
geven in de techniek zelf, zoals we in paragraaf 2.3 zullen zien, maar meer
om de relevantie van het vak natuurkunde aannemelijk te maken voor de
leerlingen. Er zijn nog geen ervaringen met het onderwijzen van kenmerken
van de techniek zelf in het kader van het vak natuurkunde.
Dit is een kort overzicht van de stand van zaken wat betreft de plaats van
de techniek in het onderwijs. We constateren, dat er een behoefte is aan
onderzoeksgegevens ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw,
zelfstandig schoolvak techniek, en dat er nog weinig bekend is over de
mogelijkheden om de kenmerken van techniek te onderwijzen in het
natuurkunde-onderwijs.
Om aan de voorziening in deze behoefte een bijdrage te leveren hebben wij
het project Natuurkunde en Techniek (N&T) gestart. Het onderzoek, ook
ontwikkelingswerk inhoudend, dat in dit project is gedaan en waarvan we in
deze publicatie verslag doen, richt zich in eerste instantie op de plaats van
de techniek in het natuurkunde-onderwijs. Het onderzoek is echter zodanig
ingericht, dat de resultaten ervan tevens bijdragen tot de ontwikkeling van
techniek als een apart vak voor het voortgezet onderwijs.

1.2 Het project NatuurklBlde en Techniek; onderzoeksopzet

Het onderzoek, dat we hier beschrijven, is uitgevoerd fo het kader van een
vakdidactisch project, dat de naam Natuurkunde en Techniek kreeg. Deze
naam is gekozen omdat het project zich bezig houdt met de plaats van de
techniek in het natuurkunde-onderwijs. Hieronder verstaan we het onderwijzen ·
van kenmerken van technfek in het kader van de natuurkunde-lessen.
We onderscheiden 'techniek in het onderwijs' van twee andere
begrippen:
'technisch onderwijs': hieronder verstaan we het beroepsonderwijs,
dat voorbereidt op technische beroepen,
'onderwijstechnologie': daartoe behoren technische toepassingen in
het onderwijs, zoals de overhead-projector, de computer, de interactieve beeldplaat.
In het project Natuurkunde en Techniek gaat het niet om de twee
bovenstaande begrippen.
In de wijze, waarop we in het project Natuurkunde en Techniek spreken van
'techniek in het natuurkunde-onderwijs' gaat het niet om de techniek als
illustratie bij de natuurkunde-stof, waardoor het vak natuurkunde praktischer
wordt. Evenmin gaat het erom de techniek te gebruiken als instapprobleem
bij de ontwikkeling van natuurkundige kennis. Dit zijn op zichzelf zinvolle
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techniek, maar ze maken niet de doelstellingen van het projeqt uit.

1.2.1 Doel van het project
In het project Natuurkunde en Techniek willen we de leerlingen in de
natuurkunde-lessen iets leren over de techniek zelf. De tec.hniek fungeert
niet slechts als middel om het natuurkunde-onderwijs te verrijken. We willen
op een zodanige wijze de leerlingen in aanraking brengen met de techniek,
dat ze inzicht krijgen in het verschijnsel 'techniek'. We denken dat dit
tegelijk de natuurkundestof voor hen aangenamer en relevanter maakt.

1.2.2 Hoofdvraag en deelvragen van het onderzoek
De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek is:
welke kenmerken van techniek kan men in het natuur~unde-onderwijs
integreren, zodanig dat de leerlingen een evenwichtig beeld krijgen van de
techniek en een evenwichtige attitude ertegenover?
In deze centrale vraag zitten drie elementen.
In de eerste plaats wordt gesproken over 'kenmerken van techniek'. Om de
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet men dus weten wat de
kenmerken van techniek zijn. In het bijzonder gaat het om die kenmerken
van techniek, die men in het onderwijs · wil integreren.
De eerste deelvraag van het onderzoek luidt dan ook:
I. wat zi.in de belangrijkste kenmerken •tan techniek, die men in het
onderwijs wil integreren?
In ·de tweede plaats noemt de centrale onderzoeksvraag het beeld, dat
leerlingen van techniek hebben en hun attitude ertegenover. Onder het
hebben van een evenwichtig beeld verstaan we het onderl<ennen van de
belangrijkste kenmerken van techniek. Onder een evenwichtige attitude
verstaan we een houding, waarbij de leerlingen oog hebben voor zowel
positieve als negatieve aspecten van de techniek.
We moeten dus nagaan wat het beeld is dat leerlingen van techniek hebben
en hun attitude ertegenover. Vervolgens kunnen we onderzoeken of en zo ja
hoe beeld en attitude veranderen onder invloed van het onderwijs in
techniek.
In eerste instantie zullen we onderzoeken welk beeld van en welke attitude
tegenover techniek leerlingen hebben, wanneer ze nog geen onderwijs in
techniek hebben gehad.
De tweede deelvraag van het onderzoek is dus:
2. wat is het beeld van en de attitude tegenover techniek van leerlingen,
die nog geen onderwijs in techniek gehad hebben?
In de derde plaats gaat het om het integreren van de relevante kenmerken
van techniek in het natuurkunde.,.onderwijs. Dit impliceert dat men
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gebruik van dit lesmateriaal kan dan aangeven hoe Jeerlingen het. leren met
zulk lesmateri.aal ervaren: of ze het positief waarderen om over techniek te
leren, of ze er beter inzicht in de techniek door krijgen, of ze er enige
kennis van techniek aan over houden.
De derde deelvraag Juidt:
3. hoe ervaren leerlingen het gebruik van Jesmateriaal over kenmerken van
techniek en wat is na af!oop hun kennis en beeld van en attitude
tegenover techniek?
Wanneer deze drie deelvragen beantwoord zijn is het mogelijk de centrale
onderzoeksvraag te beantwoorden.
Het antwoord op deze onderzoeksvraag draagt tevens bij tot de ontwikkeling
van een zelfstandig vak techniek. Bij de conclusies van het onderzoek
besteden we daar afzonderlijk aandacht aan.
Deze vragen beantwoorden we in beginsel voor 12- tot 15-jarige leerlingen.
Het gaat immers om een bijdrage aan de ontwikkeling van een zelfstandig
vak techniek voor deze leerlingen. We zullen daarom minder aandacht
besteden aan 15- tot 18-jarige leerlingen.
Het project Natuurkunde en Techniek is een vakdidactisch project, waarin
curriculumconstructie, toetsconstructie, (na-)scholing, begeleiding en onderzoek
samengaan. Terwel (1984) duidt zu.lk onderzoek aan met de term 'ontwikkelings-onderzoek' (zie ook Van den Berg in Van Kemenade 1973).
In dit verslag gaat de meeste aandacht naar het onderzoeksaspect van het
project.
1.2.3 Opzet van het onderzoek
We bespreken voor elk van de geformuleerde dee!vragen de wijze, waarop
deze geoperationali5eerd is en de opzet, die voor het onderzoek is gekozen.
De eerste deelvraag

De eerste deelvraag gaat over kenmerken van techniek, die men in het
onderwijs wil integreren.
Om te onderzoeken welke die kenmerken zijn, ligt het voor de hand na te
gaan welke eigenschappen van techniek genoemd worden in de beschrijvingen
en definities die deskundigen van techniek geven.
De verzameling definities die men bestudeert, mag niet eenzijdig zijn: we
moeten ons niet beperken tot een selecte categorie deskundigen binnen het
brede terrein van de techniek, maar streven naar een represeritatieve
verzameling beschrijvingen en definities.
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden kan men verschillende
methoden hanteren: men kan door middel van een Delphi-studie een aantal
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komen tot doelstellingen voor een schoolvak.
Een andere manier is de bestudering van relevante literatuur van deskundigen.
In ons onderzoek is gekozen voor een combinatie van beide methoden met
het accent op de literatuurstudie. De onderzoeksopzet is de volgende:
1. de eerste stap is een literatuurstudie, waarin beschrijvingen en definities
van techniek warden bestudeerd en nagegaan wordt welke kenmerken van
techniek daarin genoemd warden,
2. vervolgens wordt een eigen beschrijving van techniek opgesteld, die de
gevonden kenmerken weergeeft,
3. deze beschrijving wordt aan een aantal deskundigen voorgelegd, als in een
eenmalige Delphi-ronde, om de validiteit van deze beschrijving te toetsen.
Om eenzijdigheden in de eigen beschrijvingen te voorkomen wordt literatuur
bestudeerd uit verschillende vakgebieden waarin de techniek aan de orde
komt: filosofie, geschiedenis, deel-vakgebieden binnen de techniek zelf,
onderwijs.
De deskundigen die mondeling warden geraadpleegd warden eveneens
aangezocht uit verschi\lende vakgebieden.
Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal dus bestaan uit een
beschrijving van de techniek in essentiele kenmerken. Deze beschrijving zal
gevalideerd warden door de mondelinge consultatie van deskundigen uit
enkele relevante vakgebieden. Van elk vakgebied zal meer dan een deskundige warden aangezocht om tot een betrouwbare beschrijving te komen.
In de terminologie van A.D. de Groot kan men dit onderzoek het best
omschrijven als een descriptief onderzoek (De Groot 1961, p. 319).
De tweede onderzoeksvraag

De tweede onderzoeksvraag gaat over het beeld dat leerlingen van techniek
hebben en hun attitude ertegenover.
Voor onderzoek naar ideeen van personen over bepaalde objecten en hun
houding ertegenover zijn bestaande methoden beschikbaar. In het algemeen
spreekt men in zulke gevallen van attitude-onderzoek.
Onder een attitude verstaat men een houding die iemand heeft ten opzichte
van een bepaald onderwerp. Deze houding wordt mede bepaald door de
kennis van en ervaringen met het betreffende onderwerp en kan resulteren
in een bepaald gedrag.
Het begrip attitude is in de psychologie een complex begrip. Meestal
onderscheidt men drie componenten in de attitude (Bynner 1978, Oskamp
1977):
- een cognitieve component: iemand heeft een bepaalde houding op grand
van een beeld dat hij of zij zich heeft gevormd,
- een affectieve component: iemand heeft bepaalde (positieve of negatieve)
gevoelens met betrekking tot het object,
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gedrag tegenover het object.
Vaak wordt bij metingen de affectieve component als representant voor de
gehele attitude genomen. Men stelt dan vragenlijsten op, waarin vragen naar
iemands gevoelens gesteld worden. Men gaat er van uit dat op die wijze
informatie over de totale attitude wordt verkregen.
Attitude-onderzoek heeft een zo lange traditie, dat hierin standaardmethoden
zijn ontwikkeld (Dawes 1972, Nunally 1973, Summers 1977). Voor ons
onderzoek kiezen we ervoor om de attitude te meten met behulp van een
vragenlijst, . bestaande uit items met een . vijf-keuze antwoord (een door
R. Likert ontwikkelde methode; zie Likert in Fishbein 1967). Ook voor de
bepaling van de betrouwbaarheid van dergelijke instrumenten en voor de
validering zijn standaard-procedures beschikbaar. Behalve van de statistische
betrouwbaarheids- en validiteitsanalyse maken we ter validering en om
aanvullend informatie te verkrijgen gebruik van opstel-opdrachten.
In afwijking van wat gebruikelijk is zullen we niet alleen de affectieve
component als representant van de totale attitude nemen, maar ·de
affectieve en de cognitieve component samen.
De reden hiervoor is, dat het hier gaat om een zeer complex begrip:
techniek. Het is zeker niet zonder meer duidelijk wat leerlingen eronder
verstaan. Het is noodzakelijk te weten welk concept leerlingen van techniek
hebben om een zinvolle attitudemeting ten aanzien van techniek te doen.
Men heeft niets aan de wetenschap dat een leerling positief staat tegenover
techniek wanneer men niet weet welk beeld deze leerling heeft van
techniek.
In onze instrumenten zal dus steeds aandacht worden besteed aan de
gevoelens die leerlingen hebben tegenover techniek en hun beeld ervan.
Dit deelonderzoek is een toetsingsonderzoek. Er worden in dit onderzoek
hypothesen, die op grond van de beschikbare literatuur opgesteld zijn,
getoetst. Later is dit onderzoek de aanzet geworden tot een instrumenteelnomologlsch onderzoek.
De derde onderzoeksvraag
De derde onderzoeksvraag betreft
techniek.
Bij de operationalisering van deze
variabelen een uitspraak gedaan moet
De vraag is dan welke effecten men

de

ervaringen

met

lesmateriaal

over

vraag moet men beslissen over welke
worden·.
in het onderwijs wil bereiken.

We onderscheiden de volgende:
- men wil dat de leerlingen bepaalde kennis en vaardigheden opdoen, ·
- men streeft na, dat de leerlingen een zekere attitude tegenover het
vakgebied krijgen (Knoers 1969). Leerlingen moeten in staat zijn een
waarde-oordeel over het vakgebie d te kunnen geven,
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- men wil dat de leerlingen een goed beeld krijgen van de verschillende
vakgebieden waarin men onderwijst. De leerlingen moeten een functioneel
inzicht krijgen, zodat zij tevens in staat zijn te beslissen of ze in een
bepaald vakgebied verder willen gaan.
Dit zijn de effecten, waarvan we willen nagaan of en in hoeverre ze
optreden door gebruik van lesmateriaal over techniek. Daar de centrale
onderzoeksvraag in het bijzonder spreekt over techniek in het natuurkundeonderwijs, gaat het bij deze onderzoeksvraag om lesmateriaal: over techniek,
dat gebruikt wordt tijdens natuurkunde-lessen. Ten Brinke en Hooymaayers
(1986) noemen onderzoek, dat samengaat met leerpakket-ontwikkeling, als een
van de belangrijkste thema' s in vakdidactisch onderzoek.
Aangezien zulk lesmateriaal niet voorhanden is (zoals we in hoofdstuk 2
zullen zien), moet het binnen het project Natuurkunde en Techniek worden
ontwikkeld. In hoofdstuk 5 beschrijven we de strategie . voor de ontwikkeling van dit lesmateriaal.
De evaluatie van het lesmateriaal is gericht op de beantwoording van de
derde onderzoeksvraag.
Voor de evaluatie maken we gebruik van: schriftelijke vragenlijsten voor
leerlingen en docenten · en toetsen.
Bij de evaluatie betrekken we de mate waarin docenten het lesmateriaal op
de door ons bedoelde wijze hebben gebruikt en hun ootdeel over het
lesmateriaal.
Dit is een exploratief onderzoek te noemen.
Oe drie onderzoeksvragen hangen onderling op de volgende wijze samen:
de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag levert informatie over
beeld dat leerlingen van techniek hebben en hun houding ertegenover, op
moment dat ze nog geen onderwijs in techniek hebben g~had. Men
kunnen spreken van de 'beginsituatie' waarin de leerlingen verkeren
betreft het onderwerp techniek •

het
het
zou
wat

. De beantwoording van onderzoeksvraag
geeft informatie over het beeld dat
deskundigen geven van techniek. Dat zou men het gewenste beeld van
techniek kunnen noemen.
Het is te verwachten, dat het beeld dat leerlingen hebben en het gewenste
beeld van techniek van elkaar zullen verschillen. We verwachten een
discrepantie tussen wat leerlingen zich voorstellen bij techniek en wat
deskundigen menen dat kenmerkend is voor techniek.
Bij de samenstelling van het lesmateriaal, ter beantwoording van vraag 3,
wordt uitgegaan van de beschrijving die het resultaat is van vraag 2. Maar .
tevens letten we op de verschillen tussen de ideeen van leerlingen en die
van de deskundigen. We trachten in het lesmateriaal de genoemde
discrepantie te verminderen.
We vatten het bovenstaande samen in figuur 1.1.
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beeld en
attitude
van
leerlingen

t

kenmerken
van de
techniek

~

ontwikkeling en evaluatie van
voorbeeid-lesmateriaal
over techniek

Figuur 1.1. Samenhang tussen de onderzoeksvragen
Het onderzoek is interdisciplinair van karakter. De leerstof is fysischtechnisch, maar er wordt gebruik gemaakt van sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksmethoden. Dit interdisciplinaire karakter is eigen aan vakdidactisch
onderzoek (Raat 1981, Hooymaayers en Lijnse in Mottier en De Vries 1986).
De vakdidactiek natuurkunde is een nog betrekkelijk jonge (inter-)discipline.
Er is nog nauwelijks een algemeen aanvaard paradigma aanwezig. Door
sommigen wordt de vakdidactiek dan ook 'meer kookkunst dan wetenschap'
genoemd (Groen 1985), een aanduiding, die echter geen recht doet aan de
vakdidactiek.
Voordat we overgaan tot de beschrijving v.a n de drie deelonderzoeken gaan
we ter verkenning eerst na wat de situatie is met betrekking tot het
onderwijs in techniek aan alle 12- tot 15-jarigen in Nederland en in het
buitenland. We zullen nagaan welke onderzoeken op dit gebied reeds gedaan
zijn en welke ervaringen zijn opgedaan. Aan het begin van de beschrijving
van de afzonderlijke deelonderzoeken zullen, waar mogelijk en zinvol, enkele
hypothesen geformuleerd worden.

1.2.4 Tijdsindeling van het onderzoek
Het gehele onderzoek tot nu toe · vond plaats in de periode september 1984
tot februari 1988.
In de periode januari 1985 tot oktober 1985 is de literatuurstudie van het
deelonderzoek, behorende bij vraag 1, gedaan en het concept-rapport met de
kenmerken-beschrijving opgesteld. De gesprekken met de deskundigen vonden
plaats in november en december 1985 en de definitieve versie van de
beschrijving is in maart 1986 uitgekomen.
Het deelonderzoek, behorende bij vraag 2, is als volgt verlopen: het
vooronderzoek, bestaande uit interviews met leerlingen en de analyse van
de antwoorden op een lijst met open vragen, vond plaats in de periode
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september tot novemb.e r 1984. Het eigenlijke onderzoek vcrnd plaats in de
periode december 1984 tot mei 1985. Verdere instrumentontwikkeling heeft
plaatsgevonden vanaf januari ·1986 en gaat nog steeds door, mede in
internationaal verband (zie paragraaf 4.3).
Het deelonderzoek, behorende bij vraag 3, is als volgt verlopen: de eerste
versie van de vier lespakketten voor de onderbouw zijn opgesteld in de
periode januari tot juni 1985. Deze eerste versies zijn in klassen gebruikt in
september tot december 1985 en de analyse van de evaluatie-gegevens is
geschied in januari tot maart 1986. Bijstelling heeft plaatsgevonden in april
tot juni 1986. De definitieve versies van het lesmateriaal zijn in de klas
gebruikt in de cursus '86/' 87. In deze periode zijn de twee lespakketten
voor de bovenbouw in eerste versie gebruikt. Verwerking van de evaluatiegegevens van alle lespakketten is gedaan in augustus tot oktober 1987.
Het zou wenselijk geweest zijn wanneer de bovenbouw-lespakketten waren
gerevi!ieerd alvorens in het summatieve evaluatie-onderzoek gebruikt te
worden. In verband met de tijdsplanning van het vierjarige onderzoek was
het niet mogelijk deze revisieronde uit te voeren.

1.3 Verdere opbouw van het proefschrift
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken wat
betreft techniek in het onderwijs, zowel in Nederland als in het buitenland.
De in dit hoofdstuk beschreven gegevens hebben een functie bij het
opstellen van de hypothesen, die bij de beantwoording van elk van de
onderzoeksvragen getoetst wordcn.
Vervolgens wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 het deelonderzoek naar elk
van de drie gestelde onderzoeksvragen beschreven.
In hoofdstuk 6 worden de verkregen resultaten voor elk van de drie
deelonderzoeken samengevat en wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord.
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In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de stand van zaken wat
betreft de plaats van de techniek in het onderwijs.
In paragraaf 1.1 gaven we al aan, dat deze plaats op diverse manieren
ingevuld kan worden: als onderdeel van een schoolvak, bijvoorbeeld natuurkunde, als onderdeel van een aantal schoolvakken of als afzonderlijk,
zelfstandig schoolvak. We spreken hier vooral over het onderwijs aan de
leerlingen van 12 tot 15 jaar.
In onze beschrijving zullen we zien, dat in verschillende landen verschillende
van deze mogelijkheden gerealiseerd zijn.
Omdat ons onderzoek het meest te maken heeft met de Nederlandse
situatie, ligt het voor de hand om relatief veel aandacht te schenken aan
de ontwikkelingen in Nederland. Omdat de ontwikkelingen in andere landen
van belang zijn voor onze eigen situatie geven we een situatieschets van
zevenentwintig andere landen.
Om tot dit overzicht te komen is een literntuurstudie gedaan, waarin het
schoolvak techniek wordt beschreven, of waarin wordt aangegeven hoe in
andere vakken aandacht wordt geschonken aan techniek. Omdat in onze
centrale onderzoeksvraag gesproken wordt over techniek in het natuurkundeonderwijs zullen we in onze beschrijving in het bijzonder letten op de
ervaringen met techniek in het natuurkunde-onderwijs. Ook zijn tekstboeken
voor leerlingen bestudeerd om na te gaan welke aspecten van techniek
daarin aan de orde komen.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:
in paragraaf 2.1 bespreken we de ontwikkeling van techniek als afzonderlijk
vak:
in 2.1.l in Nederland en in 2.1.2 geven we een internationaal overzicht,
in paragraaf 2.2 bespreken we techniek in het natuurkunde- en scienceonderwijs:
in 2.2.l laten we zien welke ervaringen er in Nederland zijn en in 2.2.2 de
ervaringen in het buitenland.

2.1 Techniek als afzonderlijk vak
2.1.l Ontwikkelingen in Nederland: van Algemene Technieken naar Techniek
Bij ons overzicht maken we gebruik van eerdere beschrijvingen (Bras en Van
den Braber 1983, Kremers en Mulder 1985, Stroeken en Deijsselberg 1986,
Streumer, Doornekamp en Feteris 1987).

- ilj. -

Het overzicht begint iri 1973, toen in het lager beroepsonderwijs het vak
Algemene Technieken (AT) in het kader van het Besluit LBO/LAVO werd
ingevoerd. Dit Besluit is de nadere invulling van de -Wet op het Voortgezet
Onderwijs - die een raamwet is - voor het lager beroepsonderwijs. Uit
artikel 5 van dit Besluit blijkt, dat de eerste twee leerjareh van het LBO
vooral gericht zijn op algemeen vormende vakken (Raat I 9l7, p. 7 5). Tot
deze algemeen vormende vakken behoort het vak Algemene Technieken. Bij
Algemene Technieken gaat het om het bewerken van materiaal en gereedschappen, met een accent op beoefening van vaardigheden ter oplossing van
technische problemen van algemene aard (Raat 1977, p. 80). Het vak werd
onderscheiden van het vak handvaardigheid. Bij handvaardigheid gaat het
meer om oorspronkelijkheid en zelfexpressie.
De praktijk van het vak Algemene Technieken werd echter in veel gevallen
dat de leerlingen er bepaalde basisvaardigheden in leerden, die ze nodig
hadden om de rest van de opleiding te kunnen volgen. Zo bestond het vak
in het lager technisch onderwijs dikwijls uit een cursus metaalbewerken of
houtbewerken (hetgeen bleek uit de naam, die het vak dan kreeg:
AT-metaal, AT-hout). In het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs kon
het een geheel andere inhoud krijgen: basis-vaardigheden l<oken en ander
huishoudelijk werk.
Door de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) werd een raamleerplan voor
het vak AT opgesteld met aandacht voor het verwerven van praktische
vaardigheden, probleemoplossend handelen en orientatie op beroepenvelden.
Men gaat uit van de volgende negen thema' s: verzorging en· onderhoud,
woning en behuizing, kleding, voeding/voedsel, gezondheid, communicatie,
kopen en verkopen, energie, vrije tijd (Streumer, Doornekamp en Feteris
1987, p. 71j.).
Ook een werkgroep van het Convent van Scholengemeenschappen LBO/LBO
geeft in een rapport haar visie op de ontwikkeling van AT. Het Convent
pleit voor een brede opzet van het vak AT eri een ontwikkelingsstrategie
met behulp van 'spiegelscholen' · (koplopers).
Voor middenscholen bestond eveneens de r.iogelijkheid om techniek op het
rooster te zetten als apart vak. De invulling die het dan kreeg was meestal
meer conform de oorspronkelij ke bedoeling: als algemene orienta tie ·op de
techniek. De naam van het vak luidde dan ook vaak 'Algemene Technische
Orientatie' (ATO).
Officieel hadden ook avo- en vwo-scholen het recht om techniek als vak in
het leerplan op te nemen. De condities waren daar echter te ongunstig
voor: men beschikte niet over de nodige materialen; het bestaande lesmateriaal was teveel toegesneden op het technisch beroepsonderwijs en men
beschikte niet over docenten, die bekwaam geacht konden worden om het
vak te geven.
Algemene Technieken is dus een vak met vele gezichten, dat voornamelijk
binnen het Ibo is gegroeid.
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Van Kemenade en Deetman. Daarin wordt een nieuw onderwijsstelsel voor
het voortgezet onderwijs voorgesteld, dat de naam Voortgezet Basisonderwijs
(VBaO) kreeg. In het leerplan voor deze nieuwe onderwijsvorm verschijnenen
enkele nieuwe vakken, waaronder een vak Orientatie op techniek, ambacht
en huishouden. Als doelstelling van dit vak wordt genoemd: het inleiden in
de wereld van techniek en de diverse toepassingsgebieden, het verwerven
van technische vaardigheden en redzaamheid, en orientatie op de wereld van
arbeid als zodanig (Van Kemenade 1982, p. 29).
In hetzelfde jaar verschijnt een leerplanvoorstel van de Stichting voor
Leerplanontwikkeling (SLO) voor het vak Algemene Technieken (Ploegmakers
1982). Men heeft bij de samenstelling van deze nota gedacht aan Algemene
Technieken als nieuw vak voor het gehele voortgezet onderwijs (Ploegmakers
1982, p. 7).
Het voorstel is gebaseerd op de indeling materie-energie-informatie, die
vooral in de Duitstalige literatuur wel als de 'pijlers' van de techniek
worden aangeduid (zie ook 3.3). Naast deze inhoudelijke driedeling hanteerde
men de vijfdeling kennis - bekwaamheiC: - mlddelen, die aangewend kunnen
worden - aanpassen van de omgeving aan behoeften - verantwoordelijkheid
voor de omgeving.
Deze twee indelingen leverden 63 doelstellingen op. Voor de toepassing van
deze doelstellingen dacht men aan vier themavelden: woonomgeving, arbeid
en beroep, vrije tijd, milieu.
, In januari 1985 bracht de Adviesgroep Projecten voor het Voortgezet
Onderwijs in de eerste fase (APV0-1) een advies uit: Techniek en Verzorging. De ondertitel ervan luidde: 'Aanbevelingen voor een adequate ontwikkeling en introductie van techniek en verzorging in het voortgezet onderwijs
(eerste fase)' (APV0-1 1985).
Men stelt eerst vast dat de ontwikkelingen van het vak Algemene Technieken geen gunstige beginsituatie geven voor ontwikkeling van een nieuw
vak techniek voor het voortgezet onderwijs (APV0-1 1983, p. 12)~ Vervolgens
komt men met beleidsaanbevelingen voor de invoering van een nieuw vak
techniek.
Een van de aanbevelingen is het instellen van een werkgroep, die tot taak
heeft zich te bezinnen op de inhoud van het vak techniek en de benodigde
outillage. Tevens stelt de APV0-1 voor om een Beleidsnota Techniek en
Verzorging op te stellen, waarin een gefaseerde invoering van Techniek en
Verzorging wordt uitgewerkt. Men stelt de noodzaak vast om een initiele
opleiding voor docenten techniek op te zetten .
Volgens APV0-1 zou techniek minimaal twee uur per week in de eerste
twee leerjaren van het voortgezet onderwijs gegeven moeten worden.
In juli 1985 wordt in de beleidsnotitie Techniek en Verzorging door het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen beslist dat techniek en ver-
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enkele maanden na een advies hiertoe van de Inspectie Voortgezet
Onderwijs.
De reacties hierop waren niet onverdeeld positief: men zag in de scheiding
een bedreiging voor het roldoorbrekend effect dat techniek en verzorging als
een vak ZOU kunnen hebben (zie o.a. Ploegmakers-Verstegen :1986, P· 74 en
75). Men vreesde dat techniek een jongensvak zou worden en verzorging een
meisjesvak.
De door de APV0-1 geadviseerde werkgroep werd door de staatsecretaris
ingesteld: de werkgroep Techniek (ook wel de 'werkgroep-Visser' genoemd
naar haar voorzitter). Deze werkgroep rapporteerde in 1985. In haar advies
'Techniek binnen de basisvorming' (Werkgroep Tec.hniek 1985) stelde de
werkgroep, dat twee lesuren per week nodig zijn voor een zinvolle invulling
van het vak techniek. Men adviseerde een evenwicht tussen de inhoudselementen uit materie-energie-informatie en uit de aspecten produkt en
proces in de techniek.
In het rapport worden tien kerninhouden opgesomd. Het zijn: elementair
tekenen, werkvoorbereiding, meten, introductie computergebruik, hout/metaal/
textiel, en vijf practica (Water, Elektriciteit, Fiets/bromfiets, Verwarming en
Pr oces bestur i ng).
De SLO bracht in 1985 een tweedelige publicatie uit met als titel: Wat
zouden ze krijgen in het voortgezet basisonderwijs? Daarin werd geschetst
hoe, volgens de laatste inzichten, het vakkenaanbod in het voortgezet basisonderwijs eruit zou komen te zien (Labordus en Gussenhove 1985).
Een van de vakken is nog steeds techniek (nu gescheiden van verzorging).
Paragraaf 4.5 van Deel 1 is liieraan gewijd. Er wordt nu gewerkt met een
nieuwe driedeling: voortbrengen van techniek, omgaan met produkten van
techniek, toepassen van techniek in de samenleving.
Bij het voortbrengen van techniek denkt men aan: orientering, uitvoering,
controle en beoordeling.
Omgaan met techniek bestaat uit: overzicht en inzicht, en handelingsbekwaamheid.
Toepassen van techniek valt uiteen in: ohtwikkeling van techniek, toepassing
. en maatschappelijke betekenis.
Hoofdstuk 5 van Deel 2 geeft een gedetailleerdere weergave van deze
indelingen.
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het vak techniek is het advies,
dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 1985
uitbracht met betrekking tot de inhoud van de 'Basisvorming', die iedere
Nederlander dient te ontvangen in het onderwijs. Ook hierin zien we een
apart vak techniek opgenomen. In Werkdocument nummer 10, 'Techniek',
motiveert Ploegmakers-Verstegen het advies om techniek op te nemen als
onderdeel van de basisvorming.
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Opnieuw wordt vastgesteld, dat AT in het lager beroepsonderwijs helaas op
zeer uiteenlopende manieren is ingevuld: in het Ito bestaat AT uit hout- en
metaalbewerken en bijvoorbeeld mechanische techniek of elektrotechniek; in
het lhno kan AT bestaan uit textielverwerking, voeding, plantenverzorging, lichaamsverzorging; in het leao worden lessen AT gevuld -met
sorteren en coderen, het maken van tabellen en grafieken, het bijhouden en
verwerken van administratieve gegevens, boekhouden (Ploegmakers-Verstegen
1985, hoofdstuk 2).
De uitwerking in het werkdocumer\t vertoont sterke overeenkomst met het
SLO-voorstel uit 1982 en het verslag over het voorgezet basisonderwijs uit
1985.
In het werkdocument wordt voorgesteld techniek gedurende vier lesuren per
week in de eerste fase van het voortgezet onderwijs te geven.
Voor een praktijk-voorbeeld voor de invulling van techriiek-lessen wordt
verwezen naar een inmiddels door SLO gepubliceerde bundel Techniek in
onze drinkwatervoorziening (Kamer-Pe'<ers _e.a. 1985).
In het voorstel van de WRR zelf wordt de invoering van techniek als volgt
beargumenteerd: techniek maakt deel uit van de ctiltuur waarin wij ons
bevinden. Daarom moet techniek tevens deel uitmaken van basisvorming van
de leerlingen die in die cultuur moeten functioneren (WRR 1986, p. 138).
De WRR stelt voor om techniek gedurende in totaal 160 uur in de eerste
drie leerjaren van het voortgezet onderwijs te geven.
In het regeeraccoord van het tweede kabinet-Lubbers, eveneens in 1986,
wordt opgenomen dat men het advies van de WRR over de basisvorn:iing zal
opvolgen. Oat houdt onder meer in dat men techniek als apart vak wil
opnemen voor alle leerlingen van 12 tot 15 jaar. Men streeft ernaar v6tx
1994 op elke school de invoering van de basisvorming te laten beginnen.
Scholen, die dat willen, worden reeds in de gelegenheid gesteld financiele
steun aan te vragen voor de inrichting van techniek-lokalen, met als
voorwaarde dat zij daadwerkelijk het vak techniek invoeren.
In september 1986 verscheen een tweede leerplanvoorstel techniek van de
SLO (na het eerste van 1982). Dezelfde indelingen als in de eerdere
SLO-publicaties keren terug. Bij de opdracht aan de SLO tot ontwikkeling
van dit voorstel is het rapport van de werkgroep_-Visser als uitgangspunt
meegegeven.
De tien onderdelen, waaruit het leerplanvoorstel bestaat, zijn: kennis en
vaardigheden voor werkvoorbereiding, meten en tekenen, bewerken van
hout/metaal/kunststof/textiel, montage- en constructietechnieken, onderhoudshandelingen, omgaan met vormen van energie, werkingsprincipes van alledaagse voorwerpen, meet- en regelsystemen, inzicht in toepassingen en
consequenties van techniek, introductie op computergebruik.
Hoofstuk 4 geeft concrete uitwerkingen van jaarprogramma' s. In de afzonderlijk gepubliceerde delen 2 en 3 worden deze per les uitgewerkt.
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Later in 19.&6 laat de Adviesgroep APV0-1 een rapport uitkornen, waarin
men de knelpunten voor de invoering van de diverse basisvorrningsvakken
schetst. Duidelijk wordt dat de invoering van het vak techniek problemen
geeft, gezien de geringe ervaring die men er mee heeft, vooral in het
algemeen voor.t gezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (mavo, havo
en vwo).
lnmiddels geven de Nieuwe Leraren Opleidingen (NLO' s) reeds enige tijd
nascholingscursussen voor docenten die Algemene Technieken moeten gaan
geven. Bij de samenstelling van deze cursussen probeert ·men tevens aan te
sluiten bij de ontwikkeling naar een nieuw vak techniek voor de eerste drie
leerjaren van het gehele voortgezet onderwijs. Door middel van een
Landelijk Techniek-Coordinatoren Overleg (LATCO) stemt men de diverse
cursussen op elkaar af. De N-LO-Eindhoven koos een eigen weg (zie het
discussieverslag in , Raat en De Vries l 987ii).
Ook zijn de NLO' s bezig · voorstellen te maken voor een initiele scholing
voor docenten techniek.
De Landelijke Pedagogische Centra (LPC) begeleiden reeds scholen, die het
vak techniek invoeren.
Hoewel de aandacht voor techniek op scholen groeit, is het aantal scholen,
dat het nieuwe vak techniek op het rooster heeft staan, nog gering (Mulder
in Stakenborg e.a. (red.) 1987).
2.1.2 Overzicht van de situatie in het buitenland
Voor een ·overzicht van de stand van zaken in het buitenland maken we
gebruik van literatuur, waarin deze situatie wordt beschreven en . van de
resultaten van een vragenlijst, die aan een aantal deskundigen in di verse
landen op dit gebied is verzonden.
In deze vragenlijst wordt hen gevraagd een beschrijving te geven _ van de
pos1t1e van tec hniek in het onderwijs in hun land. In Bijlage I is deze
vragenlijst 'The School Subject Technology' opgenome n met een overzicht
van de deskundigen van wie de antwoorden zijn ontvangen en verwerkt in
dit hoofdstuk.
In de vragenlijst gaat het om de volgende aspecten: de naam van het vak
waarin techniek gegeven wordt, het aantal uren dat het gegeven wordt, de
leerdoelen, de onderwerpen die aan de orde komen, de ondervonden introductieproblemen, de opleiding van docenten, de beschikbare faciliteiten op
scholen, de rolverdeling meisjes- jongens in het vak, de relatie met a:ndere
vakken, tekstboeken voor de leerlir.gen, onderzoek. Deze onderwerpen zijn
gekozen op grond van de literatuurstudie. f)e vragenlijst werd door 12
deskundigen ingevuld en ge,retourneerd. Deze deskundigen zijn afkomstig uit
Belgie, Canada, Frankrijk, Finland, Nigeria, Oostenrijk, Polen, Schotland, de
Verenigde Staten van Amerika. Uit Engeland en Denemarken werd naar
aanleiding van de vragenlijst enige bestaande inforrnatie toegezonden.
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education' delen we de te beschrijven landen in in de volgende categorieen:
1. landen, waar al meer dan vijf jaar een vorm van 'technology education'
wordt gegeven; we kozen de termijn van vijf jaar, omdat vijf jaar na de
introductie van een vak dit vak tot een redelijke ontwikkeling is
gekomen: er kan dan een docentenopleiding zijn opgezet, er kan een
leerplan zijn uitgewerkt, mogelijk zijn er enige tekstboeken voor leerlingen
uitgegeven,
2. landen, waarin dit vak minder dan vijf jaar geleden werd ingevoerd,
3. landen, die bezig zijn met de invoering of directe plannen daartoe
hebben,
4. landen, die (nog) geen directe plannen hebben tot invoering.
We gebruiken de term 'technology education' als aanduiding van
algemeen vormend vak techniek in het algemeen voortgezet onderwijs.
term 'techniek onderwijs' zou de suggestie kunnen wekken, dat het gaat
beroepsonderwijs. Zoals we in 1.2 al stelden, gaat het dus niet om
technische beroepsonderwijs of om 'educational technology'.
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De keuze van beschreven landen berust op het streven een representatief
overzicht te geven, waarin zeP.r diverse benaderingen van 'technology
education' voorkomen; de namen van de deskundigen kwamen grotendeels
voort uit persoonlijke contacten. Dergelijke internationale vergelijkingen
behoren volgens McNeil (1981) tot de nieuwe trends in curriculumonderzoeken.
Door Streu mer, Doornekamp en Feteris is in 1987 een dergelijk overzicht
gegeven. Het verschil met de hier geboden beschrijving is, dat er in het
overzicht van Streumer, Doornekamp en Feteris minder landen zijn opgenomen, maar dat van de opgenomen landen een uitvoerigere beschrijving
wordt gegeven. Het doel van hun beschrijving is het verkrijgen van een
overzicht van het onderwijs in Techniek, zoals dat in een aantal landen
wordt gegeven, voornamelijk wat betreft de schooltypen, waarin het wordt
gegeven, het aantal lesuren, de doelstellingen en leerinhouden. De keuze va!1
de landen werd ingegeven door een eerdere studie van het RION en
incidentele persoonlijke contacten (Streumer, Doornekamp en Feteris 1987,
p. 8). In totaal zijn zeven landen (exclusief Nederland) in de beschrijving
opgenomen. Door de UNESCO is reeds twee keer een rapport uitgebracht,
waarin de situatie in diverse landen summier wordt geschetst. Een nadeel
van die beschrijvingen is dat onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen
techniek als algemeen vormend vak, waarin de kenmerken van techniek
warden onderwezen, en techniek in de vorm van handvaardigheid. Het eerste
rapport (UNESCO 1983) geeft een overzicht van 37 landen. Daarin zijn
bijvoorbeeld ook Australie, Oostenrijk, Denemarken, Finland en India opgenomen. Uit de door ons geraadpleegde bronnen blijkt, dat techniek in het
onderwijs daar beperkt is tot handvaardigheid. Het tweede rapport verscheen
in 1986. Daarin zijn gegevens van 97 landen verwerkt (UNESCO 1986).
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Een beknopte beschrijving van een aantal Europese landen is gegeven door
Claeys (1985).
De hier gegeven beschrijving is uitvoeriger weergegeven in hoofdstuk 3 van
het verslag van de tweede internationale conferentie Pupils' Attitude
Towards Technology (Raat, De Klerk Wolters en De Vries 1987).
Vaak is het moeilijk om precies aan te geven wanneer 'technology
education' als vak werd ingevoerd in een land. Het gaat soms om de
overgang van een ander, bestaand vak naar ' technology education' • Ook kan
het zo zijn dat het vak officieel is ingevoerd, maar dat de praktijk nog
enige tijd bij de daarv66r bestaande situatie blijft. De indeling, die we
geven is dan ook slechts globaal en dient om enig overzicht te krijgen.
Landen, waarin !anger dan vijf jaar 'technology education' bestaat
In de Oost-Europese landen speelt het onderwijs in de techniek in het
algemeen voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Dit is niet verwonderlijk,
gezien het feit, dat in de ideologie van deze landen techniek van groot
belang geacht wordt (Stork 1977).
De nadruk ligt vooral op de industrie.
We bespreken enkele van deze landen.
In Tsjechoslowakije wordt 'technology' in het gehele basisonderwijs gegeven
(grades 1-8, leeftijd van de leerlingen 7-14 jaar). Het huidige curriculum is
in 1976 opgesteld. In het algemeen vocrtgezet onderwijs (de 'grammar
schools') wordt een vak 'Fundamentals of Vocational Preparation' gegeven
gedurende twee uur per week in het eerste en tweede jaar, vier uur per
week in het derde, en zes tnt negen uur in het vierde ja;a r. Het vak is
bedoeld als een algemene voorbereiding op technische beroepen.
Doelen zijn: stimuleren van creativiteit, combineren van theorie en praktijk,
ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Er is een initiele docentenopleiding voor dit vak.
Er is bij dit vak veel contact tussen industrie en scholen.
In Hongarije wordt 'technika' in het gehele basisonderwijs gegeven (grades
1-8, leeftijden 7-14 jaar). Het curriculum stamt uit 1973. Gemiddeld wordt
het 40 uur per jaar gegeven.
In het voortgezet onderwijs wordt het vak twee uur per week gegeven in de
eerste twee leerjaren.
Doelen zijn: stimuleren van probleemoplossend handelen, voorbereiding op
beroepen.
Onderwerpen, die in het basisonderwijs aan de orde komen zijn: materialen,
constructie,
techniek
thuis,
technische modellen, electrische circuits,
verwarming en verlichting, energie produktie, economische aspecten.
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verwerking van materialen, metingen, versterking, cybernetica, produktie,
informatiesystemen en architectuur.
Er is een initiele docentenopleiding.
In Polen wordt 'Work and Technology' twee uur per week in het
basisonderwijs gegeven (grades 4-8, leeftijden 10-14). In het voortgezet
onderwijs kent men het 'liceum' (algemeen vormend) en het 'technicum'
(beroepsonderwijs). In het 'liceum' wordt 'Work and Technology' twee uur
per week in de eerste twee leerjaren gegeven, een uur in het derde jaar en
vier uur als keuzevak in het vierde jaar.
Doelen zijn: inleiding in beroepen, verwerven van praktische vaardigheden,
probleemoplossen,
kennis
van
gereedschappen, werk-organisatie, sociale
gevolgen van techniek, ergonomie, toepassen van wetenschappelijke kennis,
ontwerpen, maken en gebruiken van technische produkten.
Onderwerpen die worden behandeld, zijn: hout-, textiel- en metaalbewerking,
voedsel en huishouden, elektrische apparaten.
Ook hier is een initiele docentenopleiding aanwezig.
In de USSR wordt techniek gezien als een zeer belangrijk gegeven voor het
onderwijs. Men spreekt dan ook van een polytechnische opvoeding. In het
bijzonder wordt techniek gegeven in de vakken 'Inleiding in de socialistische
productie' en 'Technisch tekenen' (Iwanowitsch 1976).
In de DDR heet het vak, waarin de techniek centraal staat: Polytechnisches
Arbeitsunderricht (Lange en Nitschke 1979).
In Joegoslavie wordt eveneens een op de industriele produktie gericht vak
techniek gegeven (Claeys 1985).
Orie landen, waar de opzet van het vak techniek breder is, zijn Belgie,
ltalie en Zweden. In deze landen leren Jeerlingen diverse algemene kenmerken van techniek.
In Belgie wordt sinds 1974 in het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO) het
vak 'Technologische Opvoeding' gegeven gedurende twee tot drie uur per
week in het eerste leerjaar (leeftijden 12/13 jaar) en twee uur per week in
het derde leerjaar. We hebben het dan over het Vlaams-sprekend gedeelte
van Belgie. Andere namen voor het vak zijn: AT en Technische Aktiviteiten
(Smet 1985).
De doelen voor dit vak zijn breed (Benoit 1985): inzicht in kenmerken van
de techniek, technische vaardigheden, menselijke en ethische aspecten.,
Onderwerpen die behandeld worden, zijn: energie, voedsel, verzorging, handel,
communicatie, textiel en waarschijnlijk binnenkort ook informatietechnologie.
Het probleemoplossend handelen speelt in de lessen een belangrijke rol.
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Italie kent het vak 'Educazione Teena' sinds 1977. Het wordt drie uur per
week in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gegeven (leeftijden
11-14 jaar).
Het vak heeft algemeen vormende doelstellingen: begrip voor de kenmerken
van de techniek, vaardigheden en kennis ontwikkelen.
Aspecten van techniek die aan de orde komen, zijn: geschiedenis van de
techniek, techniek in de leefomgeving, het gebruik van natuurlijke
gegevenheden,
telecommunicatie, energie, voedsel, landbouw, transport,
materialen, electrische apparaten, informatie-technologie.
Docenten worden initieel opgeleid voor dit vak.
Leerboeken voor het vak zijn onder andere geschreven door Barbafiera
Bardini (1983) en Cappe en Natali (1983).
In Zweden is 'technology' een verplicht vak voor alle leerlingen van 7-14
jaar. Het werd ingevoerd in 1982, als onderdeel van een algehele
vernieuwing van het voortgezet onderwijs (Riis in Raat in De Vries 1986i).
In dit Yak gaat het om algemene technische kennis en vaardigheden voor
het dagelijks !even, orientatie op beroepen, vrijetijdsbesteding, een basis voor
verdere (technische) studie, behoeften van de samenleving, stimuleren van
creativiteit en nieuwsgierigheid.
Docenten die dit vak geven zijn nageschoold. Men verwachtte dat ' het
voldoende zou zijn om een deel van de docenten na te scholen en hen te
vragen hun collega' s de nascholing te geven. In de praktijk is dit echter
niet goed gelukt.
Landen, waarin 'technology' inil'ider dan vijf jaar gegeven wordt
In Frankrijk bestaat het voortgezet onderwijs uit twee schooltypen: het
'college' (algemeen vormend; leeftijden 11-15 jaar) en het 'lycee' (beroepsvoorbereidend; leeftijden 15-18 jaar). We beperken onze beschrijving tot
techniek in het algemeen voortgezet onderwijs (tot de 'colleges' dus).
Daar bestaat· sinds 1985 een vak 'technology', dat drie uur per week wordt
gegeven.
De doelstellingen van dit vak zijn, evenals in de vorige drie landen, gericht
op een algemene introductie in de kenmerken van techniek.
Docenten in de colleges worden opgeleid voor twee tot drie vakken. Een
daarvan kan 'technology' zijn. Meestal is het niveau van de scholing in
'technology' lager dan dat in de ande.re vakken.
In de Verenigde Staten van America verschilt de situatie van staat tot
staat. We plaatsen dit land in de categorie 'minder van vijf jaar' omdat
men in enkele staten in 1986 begonnen is met de introductie van
'technology education' •
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het algemeen voortgezet onderwijs. De deelgebieden, die in de meeste
leerplannen
aan de orde kwamen, zijn: construction, manufacturing,
communication en transportation.
Er is een groeiende beweging om dit vak om te zetten in een meer
algemeen vormend vak, waarin leerlingen kennis maken met de algemene
kenmerken van techniek; anders gezegd: om de leerlingen een zekere
'technological literacy', technologische geletterdheid, te geven (Dyrenfurth
1984, Lemons 1984, Lewis 1984).
Deze ombuiging weerspiegelt zich in de naamswijziging van de belangrijkste
organisatie die zich bezig hield met 'Industrial Arts': de American Industrial
Arts Association (AIAA) heet tegenwoordig de International Technology
Education Association (ITEA
l 985i). Deze organisatie publiceert veel
materiaal dat door docenten gebruikt kan worden om hun lessen in
'Technology Education' in te richten.
In de staat New York werd in 1986 een curriculum 'Introduction to
technology' ingevoerd, bedoeld voor de grades 7-8 Oeeftijden 12-13 jaar). In
dit curriculum zien we als inhouden: 'getting to know technology, what
resources are needed for technology, how people use technology to solve
problems, systems and subsystems of technology, how technology affects
people and the environment, choosing appropriate resources for technological
systems, controlling technological systems, using systems to solve problems,
social impacts of technology'.
In de staat New Jersey is soortgelijk een curriculum-voorstel opgesteld
(Hutchinson 1987), waarmee momenteel wordt geexperimenteerd. Het bestaat
uit de modules: Introduction, Design/Problem Solving, History/Evolution,
Systems, Resources, Control.
De scholing van docenten voor I Technology Education' vindt plaats door
nascholing van (initieel opgeleide) Industrial Arts docenten.
Door W.E. Dugger, Jr. en anderen is een handboek opgesteld voor de
evaluatie van 'Technology Education Programs', waarin scholen aanwijzingen
krijgen op welke aspecten gelet dient te worden bij de evaluatie van hun
'technology education' curriculum OTEA l 985ii). Er verschijnen diverse
tekstboeken voor leerlingen over technology education (twee voorbeelden:
Heimer en Hendrix 1984, Todd, McCrory en Todd 1985).
Door Barnes is een internationaal Delphi-onderzoek gedaan om na te gaan
wat volgens een scala van deskundigen (anthropologen, filosofen, historici,
technici, onderwijskundigen) de belangrijkste doelstellingen en onderwerpen
voor 'technology education' in de toekomst zijn. Na de derde ronde van het
Delphi-onderzoek bleek een redelijke consensus onder de deskundigen
aanwezig te zijn. In het algemeen verwacht men dat kenmerken van
techniek, die te maken hebben met het proces-karakter van techniek
(bijvoorbeeld probleemoplossen, innovatie, creativiteit) in de ontwikkeling van
'technology education' de voornaamste plaats gaan innemen. Dit onderzoek is
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volgens Barnes van belang voor de ontwikkeling van 'technology education'
in de Verenigde Staten.
Een soortgelijke ontwikkeling vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk•
Ook hier is de situatie verschillend voor verschillende deelgebieden (in dit
geval counties; in het onderwijs deelt men het land in in Local Education
Authorities, LEA' s).
Reeds enige jaren geleden werd het vak Craft uitgebreid tot Craft, Design
and Technology (CDT). Vaak bleef dit vak echter nog veel van zijn 'craft' karakter behouden (Rogers in Contributions to the third GASAT conference
1985).
Vooral de laatste jaren zijn diverse LEA' s bezig om het vak CDT een
bredere opzet te geven: meer gericht op onderwijs in algemene kenmerken
vai1 techniek . (Department of Science 1982). Het probleemoplossend handelen
en stimuleren van. creativiteit spelen daarbij een belangrijke rol. Als
voorbeeld noemen we de programma' s 'Technology for all'. in de LEA
Staffordshire en 'Technological Studies' in Schotland (COSE 1985). Ook wordt
soms Computer Assisted Design (CAD) bij het vak CDT onderwezen (Allison
1986).
Echter niet alleen in CDT wordt de plaats van techniek verbreed: ook in
andere schoolvakken wordt geexperimenteerd met onderwijs in kenmerken van
techniek.
Ondersteuning daarbij wordt gegeven door de SATRO' s (Science and
Technology Regional Organisations; zie Beetlestone in Harrison 1985).
Financiering van projecten verloopt veelal via het TVEI (Technology and
Vocational Education Initiative; zie Richards en Pickard 1985).
Inhoudelijk ontwikkelingswerk wordt vooral gedaan door de Trent Polytechnic
University in Nottingham. Het aldaar gesitueerde NCST (National Centre for
School Technology) geeft een blad 'School Technology' uit. bnder de naam
SCSST (Standing Conferences on School Science and Technology) worden
conferenties voor docenten gehouden. Enkele conferentie-thema' s zijn
geweest: Technology through school subjects (Harrison 1977), Technology: a
curricular dilemma (Dodd 1979). In 1987 werd eveneens aan de Trent
Polytechnic gestart het Trent International Centre for School Technology.
Een van de taken van dit centrum is het geven van nascholingscursussen
voor 'technology education' •
In 1986 werd in het Verenigd Koninkrijk het Industry Year 1986 gehouden
om de relaties tussen scholen en de industrie te versterken.
· Onderwerpen die in de meeste examenprogramma' s (syllabi) voor CDT I
Technology
voorkomen,
zijn:
Material
Technology, Energy Resources,
Electronics, Pneumatics, Mechanics, Structures, Problem Solving, Control,
Communication (Page 1982). Vooral Problem Solving is in de meeste CDTprogramma' s een belangrijk aspect, al komen niet alle onderdelen van het
probleemoplos-proces even goed uit de verf (Hutchinson 1986).
Voor CDT zijn initieel opgeleide docenten beschikbaar.
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door de voormalige kolonies. Een voorbeeld van een land, dat zo een vak
'Introductory Technology' heeft ingevoerd, is Nigeria. Hoewel het vak reeds
in 1982 officieel werd ingevoerd, zou het niet realistisch zijn om Nigeria in
de vorige categorle landen te plaatsen. De werkelijke invoering in de
praktijk is pas in de laatste paar jaar begonnen.
Een groot probleem bij de invoering was het gebrek aan docenten die in
staat zijn om dit vak te geven.
Doelen
voor 'Introductory Technology'
zijn: orientatie op beroepen,
technische geletterdheid voor het dagelijks !even, stimuleren van creativiteit.
Onderwerpen die behandeld worden, zijn: technisch tekenen, kennis en verwerking van materialen, gebruik van gereedschappen, energiegebruik, voeding,
electronica, architectuur, hydrolische en pneumatische apparaten.
Het vak wordt zowel door initeel als nageschoolde docenten gegeven.
Landen, die bezig zijn met invoering
Met enige voorzichtigheid plaatsen we in deze catagorie de Bondsrepubliek
Duitsland. Evenals in de Verenigde Staten e11 in het Verenigd Koninkrijk
loopt de situatie uiteen voor verschillende deelstaten.
Volgens sommigen (o.a. Feig 1983, Wilkening e.a. 198~) begint de geschiedenis van het techniek-onderwijs in de BRD al met Kerstensteiner en zijn
'ambachtsschool'. Deze vorm van onderwijs was echter zeer direct gericht
op beroepsvoorbereiding en minder algemeen vormend (Steffens in Van der
Meer en Bergman 1977).
In elke deelstaat komt techniek wel voor in het leerplan, maar meestal als
onderdeel van een vak 'Arbeitslehre' (Ziefuss 1980). Oorspronkelijk kwam dit
vak vrijwel alleen voor in de Hauptschule (grades 5-9/ 10; leeftijden 6-9
jaar). Nu vindt men het steeds vaker ook in andere schooltypen: de
Realschule (grades 5-10), het Gymnasium (grades 5-10 of 5-13) en de
Gesamtschule (een · geintegreerd schooltype). Wei wees een onderzoek in de
deelstaat Hessen uit, dat hier nog wem1g veranderd was sinds het vak
algemeen was ingevoerd (Dedering en Feig 1983). Van een daadwerkelijke
invoering was nog nauwelijks sprake.
In sommige deelstaten is het vak Arbeitslehre al enkele jaren geleden
ingevoerd, bijvoorbeeld in 1968 in de deelstaat Nordrhein-Westphalia, en in
197 5 in Berlijn (Haupt en Sanfleber in Traebert e.a. dee! I 1979).
Het accent bij Arbeitslehre (of de equivalente naam daarvoor) ligt op de
relatie tussen techniek en industrie en op handvaardigheid. Toenemend wordt
de wens geuit het vak in de richting van een meer algemeen vormend vak
te verbreden, vooral door de Verein Deutsche lngenieure (VD!). Deze
vereniging bracht in enkele deelstaten (o.a. in Schleswig-Holstein) een
pamflet uit, dat in de vorm van een 'noodkreet' de verbreding van het
onderwijs in t echniek in het algemeen voortgezet onderwijs bepleitte
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daarvan verschijnen als een reeks boekjes 'Technik als Schulfach' (Traebert
e.a • . 1979-1985).
Arbeitslehre wordt gegeven door initieel opgeleide docenten.
In Spanje is men sinds 1983 bezig met de voorbereidingen voor de introductie van een apart vak 'technology'.
Op dit moment wordt op veel scholen het vak daadwerkelijk ingevoerd •
.Het is de bedoeling dat het vak brede doelstellingen krijgt: de leerlingen
moeten inzicht krijgen in de moderne technologische samenleving.
Te behandelen onderwerpen zijn onder meer: electriciteit, mechanica,
organisatie, automatisering, architectuur, communicatie.
Het vak wordt gegeven door technici, die een nascholing hebben gekregen.
Dit wordt als een ernstige belemmering bij de invoering ervaren.
Kenia werkt momenteel aan de invoering van het vak 'Industrial Education'
in het nieuwe 8-4-4 systeem (8 jaar basisonderwijs, 4 jaar secundair
onderwijs en 4 jaar tertiair onderwijs).
Doelstellingen voor het vak zijn: identificeren, ontwikkelen en toepassen van
praktische vaardigheden, inzicht in de toepassing van deze vaardigheden in
de samenleving, probleemoplossend handelen.
De iY1troductie verloopt moeizaam, omdat de status van techniek in het
algemeen voortgezet onderwijs gedurende lange tijd laag is geweest. Er is
dus weinig kennis van en inzicht in techniek aanwezig bij docenten. Andere
problemen zijn: gebrek aan lesmateriaal, de conservatieve houding van veel
scholen, culturele factoren.
Landen, waar 'technology education' (nog) niet is of wordt ingevoerd
De landen die we in deze categorie noemen hebben in alle gevallen we!
enige aandacht voor techniek in bestaande vakken. Maar ' technology
education' in de zin van een algemeen vormend vak in het algemeen
voortgezet onderwijs komt hier niet voor.
In (de Verenigde Staten van) Australie is geen apart vak 'technology'. Wel
zijn in enkele staten experimentele program ma's op scholen gebruikt. Een
evaluatie van deze programma' s, in vergelijking met de introductie van
'technology'. in andere vakken, wees uit, dat voor de situatie in Australie
de invoeging van 'technology' in bestaande vakken betere perspectieven
geeft dan als apart vak (Eckersall in Riquarts 1987). Een uitzondering vormt
de staat Victoria, waar een discussie-nota door het ministerie van onderwijs
is uitgebracht met betrekking tot een algehele hervorming van het leerplan.
Tot de negen vakken, die samen het nieuwe curriculum gaan vormen,
behoort het vak 'Technology Studies' (Ministry of Education Victoria l 987).
In
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1985). Wel wordt hier veel gedaan aan de ontwikkeling van 'Science,
Technology and Society' onderwijs (STS). Dit is een verbreding van het
Science onderwijs, waarin techniek en de maatschappelijke aspecten expliciet
worden opgenomen (Aikenhead in Harrison 1985).

Denemarken heeft in de Folkeskole (grades 1-9, leeftijden 6-15 jaar) diverse
vakken, waatin aspecten van techniek voorkomen: handwerken, 'craft and
design', huishoudkunde, natuurkunde, handvaardigheid.
Techniek komt in deze vakken slechts fragmentarisch voor. Het gaat eerder
om een hoeveelheid vaardigheden, die men als technisch zou kunnen
kwalificeren.
Finland verkeert in een soortgelijke situatie. Men kent de vakken 'textile
work' en 'technical work' (het eerste voor me1s1es, het tweede voor
jongens). Daarin komen enkele technische vaardigheden aan de orde.
In 'science' wordt eveneens enige aandacht aan techniek besteed. In een
door UNESCO gesteund project werkt Kananoja aan de verbinding van
elementen van techniek in 'technical work' en in 'science' •
Dergelijke projecten worden ook gedaan in Mauritius en Griekenland (Vohra
in Riquarts 1987).
In Oostenrijk vindt men aspecten van techniek in het vak 'Werkerziehung'.
Dit vak bestaat uit de onderdelen 'Textile Werkerziehung' en 'Technische
Werkerziehung' (Pokorn en Zank! 1981). In de Grundschule wordt dit vak in
de eerste twee leerjaren een half uur per week gegeven en in de volgende
twee leerjaren een uur per week. Zowel meisjes als jongens volgen beide
onderdelen.
In de Hauptschule en het Realgymnasium wordt het vak vier jaar Jang twee
uur per week gegeven en op het Gymnasium alleen twee uur per week in
de eerste twee leerjaren. In deze schooltypen is textiel verplicht voor
meisjes en techniek voor jongens.
De nadruk bij Werkerziehung ligt op handvaardigheid.
Eenze!fde situatie vinden we in Zwitserland (Claeys 1985).
Landen, waarin techniek vrijwel alleen in de vorm van handvaardigheid
voorkomt, zijn India, Japan, Mexico, Portugal. In lndonesie zijn we! directe
plannen voor invoering, maar de verwezenlijking daarvan lijkt nog ver weg
(Keuper 1986).
Samenvattend constateren we het volgende.
Wanneer we de inhoud van de diverse vormen van 'technology education' in
verschillende landen bekijken, dan constateren we, dat er uiteenlopende
benaderingen zijn om dit vak in te vullen: in sommige landen ligt er een
sterke nadruk op handvaardigheid ('craft'), in andere landen concentreert
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ligt het accent op de relatie tussen techniek en samenleving. Een andere
mogelijke indeling voor onze beschrijving zou zijn om de landen te
rangschikken aan de hand van deze verschillende benaderingen van het vak.
Deze beschrijving is echter moeilijker dan de door ons gekozen indeling. De
praktijk van het vak kan sterk verschillen van school tot school. De
officiele leerplannen zijn Jang niet altijd goede indicatoren voor de
werkelijke praktijk van het vak. Dat geldt zeker als het vak zich in een
overgangssituatie bevindt, bijvoorbeeld van 'craft-achtig' naar meer algemeen
vormend.
Aan het eind van het UNESCO-rapport uit 1981 wordt geconcludeerd, dat de
meeste landen op weg zijn naar een gemeenschappelijke basisvorming voor
alle leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, waarin
ook een vak techniek voorkomt (UNESCO 1981, p. 24). Streumer,
Doornekamp en Feteris (1987, p. 114) concluderen, dat in de meeste landen
het vak techniek nog volop in ontwikkeling is. Dit blijkt ook uit de
vergelijking, die Todd maakt voor wat betreft de mate waarin 'technology
education'
zich
heeft
ontwikkeld
tot
een
vak,
waarin de eigen
karakteristieken van techniek worden onderwezen. Todd (in Sanders 1986)
spreekt van ' levels of meaning' •
Dit laatste aspect achten we, met Todd, van groot belang voor de vraag
wat techniek tot een eigen vak maakt. Het gaat om het geven van een
evenwichtig beeld van de kenmerken van techniek. Hierbij is van belang, dat
men bij de ontwikkeling van het leerplan beschikt over een uitgewerkt
conceptueel model van de discipline techniek. We komen op het concept van
techniek, dat als uitgangspunt moet dienen voor de ontwikkeling van het vak
techniek, terug in hoofdstuk 3.

2.2 Techniek in het natuurkunde-onderwijs
Het onderzoek binnen het project Natuurkunde en Techniek houdt zich bezig
met techniek in het natuurkunde-onderwijs. Daarom besteden we een aparte
paragraaf aar. eerdere projecten, waarin (elementen van) techniek in de
natuurkunde-lessen voorkomt. We doen dat voornamelijk voor projecten in
Nederland, en summier voor enkele buitenlandse projecten.
De tendens om in het natuurkunde- (of 'science-') onderwijs meer aandacht
te besteden aan de techniek is internationaal. Dat is onder meer te zien
aan de programma' s van internationale conferenties over 'science-onderwijs'.
Steeds vaker wordt daarin een thema 'science and technology' of 'science,
technology and society' opgenomen. In het begin ging zo' n thema dan toch
voornamelijk over science, maar in latere conferenties komt techniek nadrukkelijker aan de orde, soms zelfs als apart thema 'technology'. Als voorbeelden van reeksen conferenties, waarin we deze ontwikkeling zien noemen
we de GASAT-conferenties (GASAT= Girls and Science and Technology), de
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ICSU-UNESCO conferenties over Science and Technology Education.
Het programma van de eerste twee GASAT conferenties (Eindhoven 1981 en
Oslo 1983) vermeldt nog geen thema 'technology' • Op de derde en vierde
conferentie (respectievelij k Londen 1985 en Ann Arbor, Michigan 1987) wordt
dit thema expliciet in het programma opgenomen.
Een dergelijke ontwikkeling zien we in de symposia World Trends in Science
and Technology Education. De eerste conferentie (Halifax 1979) was vrijwel
geheel gewijd aan science. In het verslag van de tweede conferentie
(Nottingham 1982) vinden we verschillende bijdragen, die gewijd zijn aan
technology in science education. De Contributions voor de derde conferentie
(Kiel 1987) bevatten diverse papers, die onder een apart hoofd 'technology
education' zijn gebundeld.
De vakgroep Didaktiek Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven
organiseerde twee internationale conferenties, die geheel gewijd waren aan
'technology'. Op de PATT-conferenties (PATT= Pupils' Attitude Towards
Technology) komen we in paragraaf 4.7 terug.
2.2.1 Nederland
Het eerste project dat we noemen is het Project Leerpakket Ontwikkeling
voor Natuurktmde (het PLON).
Het PLON heeft van 1972 tot en met 1985 voor de gehele onderbouw
lespakketten ontwikkeld vanuit een thematische aanpak. Voor de bovenbouw
is een samenwerkingsverband aangegaan met de Universiteit van Amsterdam
en de Universiteit van Groningen (het zg. VWO-Bovenbouw-project). In het
PLON-materiaal besteedt men veel aandacht aan praktikum en aan de
betrokkenheid van de leerlingen. Men zoekt aansluiting bij de leefwereld van
de leerlingen. Tot die leefwereJd behoort ook de techniek (Kortland en
Eijkelhof 1982). In enkele thema' s komt dit duidelijk tot uitdrukking.
Voorbeelden van zulke thema' s zijn: Bruggen, Geluid weergeven, Verkeer en
veiligheid, Schakefon en regelen, Machines en energie, Vergelijken, Elektrische
machines,
Material en,
Verkeer,
Geluidspatronen,
Lichtbronne!"l,
Elektronica.
Het is echter niet de bedoeling om daarbij te laten zien wat kenmerken
van techniek zijn. Men gebruikt de techniek als 'smaakmaker' (Seller in
Eijkelhof e.a. 1986, p. 62).
De techniek is ~f aanknopingspunt vooraf om fysika bij te brengen ~f de
illustratie achteraf.
We geven hiervan de volgende voorbeelden:
In Mensen en Metalen (bestemd voor klas 2) worden onderzoekjes naar
metaaleigenschappen ingeleid door te wijzen op technische produkten, waarin
deze eigenschappen gebruikt worden (koperdraden in snoeren zijn elektrisch
gelejdend, het handvat van een pan is warmte-isolerend, het veertje in een
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In IJs, Water en Stoom (eveneens voor klas 2) worden eerst eigenschappen
van ijs, water en stoom onderzocht om daarna toepassingen daarvan te laten
zien in stoommachines, koelkasten en diepvriezers•
Een tweede vernieuwingsproject, dat aandacht besteed heeft aan techniek, is
het project Differentiatie Binnen Klasseverband voor natuurktmde (DBK-na).
Doel van dit project is het tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen
in heterogene groepen. Men heeft voor de gehele onderbouw en voor een
groot deel van de bovenbouw een curriculum ontwikkeld, dat gebaseerd is op
het basisstof-herhaalstof-extra stof model.
Het behoort niet a!lereerst tot de doelstellingen van het project DBK-na om
meer aandacht te besteden aan techniek in de natuurkunde-lessen. Wei heeft
men er naar gestreefd het lesmateriaal aan te laten sluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen. Daarom wordt enige aandacht besteed aan
de techniek.
In het onderbouw-materiaal vinden we de techniek vooral in de extra stof
bladen. Enkele voorbeelden: Het uurwerk, Het bouwen van bruggen en torens,
Vlotterwerking,
Een elektromotor, Hoe werkt een onderzeeboot, De
elektriciteitscentrale, Het bouwen van een windmolen, De koelkast, De radio.
Na de ontwikkeling van het onderbouw-materiaal is men verder gegaan met
de havo-bovenbouw • . In de bovenbouw vinden we de techniek ook in de
basisstof: blok 3 voor de havo-bovenbouw gaat over materiaaleigenschappen
bij de gloeilamp, blok 8 gaat over kernenergie, blok 12 over elekticiteit in
huis (o.a. over de televisie) en blok 14 over elektrische machines. In het
havo-bovenbouw-materiaal wordt dus beduide:1d meer aandacht aan technische
toepassingen besteed dan in het onderbouw-materiaal.
In het verslag 'Bezinnen op de bovenbouw' (Miedema 1984) wordt gesteld,
dat er toch nog te weinig aan maatschappelijke en . technische aspecten
wordt gedaan in de bovenbouw-blokken (p. 6). In een beleidsnota voor de
revis1e van het onderbouw-materiaal wordt hetzelfde opgemerkt over de
onderbouw-blokken.
Bij de revisie zal er dan ook naar gestreefd worden meer maatschappelijke
en technische aspecten te verwerken.
Als derde project noemen we het Mavo-project. Het doel van dit project
was het ontwikkelen van hulpmiddelen waarmee docenten in staat gesteld
worden met behulp van differentiatie hun leerlingen op te leiden voor een
eindexamen op twee niveau' s (Vereniging De LPC 1976, p. 4).
Voor het vak natuurkunde heeft dit project als produkt opgeleverd een serie
van drie boekjes met als titel: Natuurkunde met leerlingen.
In Deel l zijn de volgende technische onderwerpen opgenomen: Warm wonen,
Kachels, Centrale verwarming, Elektrische verwarming, Hoe je een stekker
aan een snoer zet.

- 31 In Deel 2 vind·e n we o.a.: Een lamp, laten branden, de stoppen, bimetaa! en
thermostaat, elektromagneet, elektromotor, veiligheidsgordels bij auto's,
bruggen.
Deel 3 bevat o.a.: relais, transformator, thermoskan, koelkast, diaprojector,
fi-etspomp, stoommachine, bromfietsmotor, windmolen, kern-centrale.
Alie genoemde onderwerpen worden echter slechts kort behandeld. Het
behoort niet tot de doelen van het project om algemene kenmerken van de
techniek aan te geven.
Het vierde project in het overzicht is het MENT-project (MENT staat voor
MEisjes, Natuurkunde en Techniek). In dit project wordt de plaats van
meisjes in het onderwijs in natuurk•Jnde en techniek onderzocht. Het wordt
uitgevoerd in de vakgroep Didaktiek Natuurkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven, waar ook het project Natuurkunde en Techniek wordt
uitgevoerd.
In het kader van het MENT-project zijn voorbeeld-lespakketten ontwikkeld,
met het doe! de aantrekkelijkheid van het vak natuurkunde voor meisjes te
verhogen (veel aandacht voor omgeving;>aspecten van de natuurkunde, voor
maatschappelijke relevantie van het vak, meer meisjes in tekst en illustraties). In deze tespakketten wordt ook aandacht besteed aan de techniek,
omdat dit een omgevingsaspect voor de leerlingen is. In het lespakket
'Elektriciteit in en om het huis' leren leerlingen bijvoorbeeld een stekker
aan een snoer zetten. In het lespakket ' Geluid' wordt enige aandacht
besteed aan muziekinstrumenten.
Beperkter van opzet en omvang is het project Natuurkunde in de samenleving (NAS). Het doe! van dit project was: leerlingen de relatie tussen de
natuurwetenschappen en de samenleving laten zien (Eijkelhof in Mottier en
De Vries 1987).
Dit project heeft, een boek opgeleverd, dat gebruikt kan worden als keuzeonderwerp bij het vwo-examen (Eijkelhof e.a. 1982). In dit boek komen
maatschappetijke en technische aspecten uitgebreid aan de orde.
Voorbeelden: hoofdstuk 6 gaat over wetenschap en techniek in ontwikkelingslanden; hoofdstuk 7 gaat over de spiraal van natuurwetenschappen,
techniek en samenleving.
Ook in andere hoofdstukken (Energie, Geluid, Transport, Wapens) speelt de
techniek een belangrijke rol.
Vooral in hoofdstuk 7 komen algemene kenmerken van techniek nadrukkelijk
aan de orde.
Tot nu toe ging het alleen over onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Er
zijn echter ook Jeergangen van educatieve uitgevers, waarin aandacht wordt
besteed aan de techniek. Het meest opvallend gebeurt dat in de reeks Exact
Natuurkunde (geschreven door Bijker, Kortland en De Wever).
Vee! technische onderwerpen komen hierin voor. Thema 3 van Deel l is
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huis komen verschillende technische objecten voor (stop, aardlekschakelaar,
cv).
Deel 2 bevat een hoofdstuk over Automaten in huis (thema 2). Daarin gaat
het o.a. over de thermostaat, de stortbak van de we, het relais.
In de Verantwoording lezen we dat de auteurs willen stimuleren, dat
leerlingen zowel betrokken raken bij, als een kritische houding krijgen
tegenover natuurkunde en techniek in de samenleving.
Het lesmateriaal van de bovengenoemde projecten wordt op een beperkt
aantal scholen gebruikt. Er zijn ook scholen, waar nog weinig techniek in de
natuurkunde-lessen voorkomt.
Oat
zal
veranderen
wanneer
technische
contexten
dee!
van
het
ex3menprogramma gaan uitmaken. De door het ministerie ingestelde
Werkgroep Eindexamenprogramma' s Natuurkunde (WEN) heeft concept-examenprogramma' s gemaakt voor de natuurkunde-examens van het mavo (WEN
1984), het havo en het vwo (WEN 1987). Nieuw in deze examenprogramma' s
is het gebruik van contexten. Het examenprogramma geeft contexten aan
waarin de natuurkundestof op het examen getoetst zal worden. Veel van
deze contexten. zijn technisch georienteerd (een voorbeeld: bij mechanica
kunnen de leerlingen eindexamenopgaven verwachten over de veiligheidsgordel
en kreukzones).
In het Werkdocument voor Natuurkunde, behorende bij het advies van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met betrekking tot de
basisvorming (zie ook 1.1), pleit Raat voor aandacht voor techniek in het
natuurkunde-onderwijs in de basisvorming. Hij schrijft onder andere (Raat
1986, p. 15): "Bij de doorgaa.1de ontwikkelingen van de maatschappij naar
een technologische samenleving behoort meer aandacht voo,r techniek en
technologie in het onderwijs • • . Een van de mogelijkheden dit te doen is
om -onder meer- vanuit de natuurkunde de relatie met 'techniek' aan te
geven".

2.2.2 Andere landen
In Australie wordt het Australian Science Education Project (ASEP) uitgevoerd (Fensham 1985). In het kader van dat project wordt materiaal
ontwikkeld voor techniek in natuurkunde-lessen.
Dergelijk materiaal is ook de serie Man and the physical world (Thomas
1985). Enkele titels van units zijn: Change and interaction, Useful materials,
Waves, sound and music, Electronics, en Energy transformations. Dit
materiaal kwam in 1974 uit in de staa t Victoria.
In

wordt veel ontwikkelingswerk gedaan op het gebied va n het
Technology and Society (STS) onderwijs. STS is de naam voor

Canada

Science,
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relatie van 'science' en 'technology' met de samenleving.
In het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende projecten (geweest), die zich
bezighouden met techniek in het natuurkunde- of 'science' -onderwijs. Allsop
spreekt zelfs van een 'strong movement enchancing a technology perspective
in science curricula' (Allsop 1985).
1. Het SATIS-project (SA TIS= Science And Technology In Society) bracht
ongevee~ 100 korte units uit van elk ongeveer 1 a 2 lessen (Curry en
Holman 1986). De gekozen aanpak is: uitgaan van de natuurwetenschappen
en de daaruit voortkomende techniek en samenlevingsaspecten laten zien
(Holman 1985). Er is een grote verscheidenheid aan onderwerpen: The
design game, Nuclear power, Looking at motor oii, Physics and cooking,
Fibre optics and tele-communication, Computer and jobs, The heart
pacemaker, Appropriate pumps.
Er is gestreefd naar een variatie in leerling-activiteiten: lezen, informatie
opzoeken, simuleren, discussie, rollenspel, praktikum.
Elke unit bevat een gedeelte met aanwijzingen voor de docent en een
gedeelte voor de leerlingen.
2. Het SISCON-project (SISCON= Science In Social CONtext). In dit project
zijn acht boekjes geschreven over de maatschappelijke relevantie van de
natuurwetenschappen. Het deeltje Technology, Invention and Industry
(Solomon 1983) gaat speciaal over de technische aspecten van science.
3. Het 'Physics plus' lesmateriaal. Deze serie kleine units is voor een groot
deel gewijd aan technische toepassingen van de natuurkunde (McKim 1985).
4. Het materiaal 'Physics at work' (Nicoll 1985). De inhoud daarvan gaat
echter meer over technische toepassingen van de chemie dan van de
natuurkunde.
5. Het Science in Society project (Lewis 1985). Evenals het ·SA TIS-project
wordt dit project gesteund door de Association for Science Education
(ASE), de Britse tegenhanger van de Nederlandse Vereniging voor
Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON).
In de Verenigde Staten van Amerika bevatten de meeste moderne Physics
courses wel elementen van techniek (Poduska en Lunetta 1984, Barnes 1987).
Deze ontwikkeling is al begonnen met het bekende boek Physics van de
Physical Science Study Commission (PSSC), waarvan de eerste versie in 1960
uitkwam.
Evenals in de Nederlandse projecten is de plaats van techniek in dit
lesmateriaal beperkt tot het laten zien van toepassingen van fysische
toepassingen in technische apparaten. Een uitzondering hierop is het SATISmateriaal uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn diverse units, waarin het
ontwerpproces in de techniek een centrale rol speelt.
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Nadat we in dit hoofdstuk nagegaan hebben wat de situatie is wat betreft
techniek in het (natuurkunde-)onderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten,
bezien we tenslotte wat deze beschrijving oplevert voor het onderzoek.
Het is duidelijk dat de beschrijving een bevestiging geeft van de
wenselijkheid om de plaats van de techniek in het (natuurkunde:...)onderwijs te
onderzoeken en na te gaan welke elementen van techniek kunnen worden
opgenomen in het leerplan, zodanig dat leerlingen een beter beeld van de
techniek krijgen. We zagen dat verschillende landen in het onderwijs
verschillende elementen van techniek hebben opgenomen. Ook binnen een
land zijn er grote verschillen in de aanpak van het vak techniek of de
inpassing van techniek in bestaande vakken, in het bijzonder bij natuurkunde
of 'science'. De ontwikkeling van het nieuwe vak techniek is in alle landen
nog in een beginstadium. Ook in die landen, waarin techniek relatief lang
bestaat, kan men toch nauwelijks van een traditie spreken. Dit betekent dat
er nog veel onopgeloste problemen zijn met betrekking tot de ontwikkeling
van het vak techniek in het algemeen voortgezet onderwijs. Black en
Harrison (1985) spreken terecht van een 'confusion'.
De beschrijving geeft veel bruikbaar materiaal voor de beantwoording van de
eerste onderzoeksvraag: wat zijn elementen van techniek, die we in het
onderwijs zouden wil\en onderbrengen? Door verschillende ontwikkelaars van
leerplannen en leergangen is gewerkt aan een conceptueel model voor
techniek. Bij ons onderzoek naar de ken:nerken van techniek zullen we
daarvan gebruik maken.
Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag, namelijk die naar de attitude
van leerlingen tegenover techniek, geeft de beschrijving nog weinig
informatie. Het meeste onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat we besproken
hebben, concentreert zich op de inhoud van het leerplan en houdt zich
nauwelijks bezig met de ideeen van leerlingen over techniek. Deze
constatering laat zien dat er op dit gebied nog veel gedaan moet worden.
Later zullen we zien dat het onderzoek naar de ideeen van leerlingen over
techniek, dat in het kader van ons onderzoek gedaan is, in het buitenland
dan ook veel weerklank vindt (zie paragraaf 4.7).
Incidenteel is we! onderzoek gedaan op dit gebied, maar onderzoekingen naar
de ideeen van leerlingen hebben nauwelijks een rol gespeeld in de ontwikkeling van het vak techniek. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht van deze
onderzoeken gegeven.
Yoor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag is het overzicht van
betekenis. Er is al veel materiaal waarin elementen van techniek voorkomen.
Het bestaande Nederlandstalige materiaal is voor ons onderzoek niet
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onmiddelijk bruikbaar. Er is immers geen materiaal waarin systematisch aan
de leerlingen duidelijk wordt gemaakt wat kenmerken van techniek zijn. Het
gaat steeds om techniek als instap voor fysische kennis of als illustratie
achteraf. In het bestaande materiaal, en ook in dat van buitenlandse
projecten, staan zeker bruikbare ideeen.
Eveneens van belang in verband met de derde onderzoeksvraag is het feit,
dat in veel landen de beschikbaarheid van docenten, die in staat zijn om de
leerlingen techniek te onderwijzen, een belangrijk probleem is. Dit probleem
zal zich voordoen wanneer we het door ons ontwikkelde lesmateriaal willen
laten gebruiken op scholen. Het is van belang vooraf na te gaan wat de
ideeen van docenten ten aanzien van techniek zijn en tevens om hen enige
voorlichting te geven over de opzet, inhoud en het gebruik van het
lesmateriaal.
In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van
in het onderwijs in diverse landen gestalte heeft
kelingen plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk
kenmerken techniek volgens deskundigen heeft en
geintegreerd kunnen worden.

de wljze waarop techniek
gekregen en welke ontwikwordt weergegeven welke
hoe deze in het onderwijs
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In dit hoofdstuk beantwoorden we onderzoeksvraag I: wat zijn de belangrijkste kenmerken van techniek, die in het onderwijs geintegreerd moeten
worden?
Het gaat om meer dan een filosofische ·beschouwing over het begrip
techniek. De beantwoording van deze deelvraag moet bijdragen tot de
beantwoording van de hoofdvraag, waarin het gaat om kenmerken van
techniek, die in het onderwijs worden ingebracht.

3.1 Opzet van het deelonderzoek
De opzet bestaat uit een literatuurstudie. Ter aanvulling hierop heeft een
mondelinge consultatie van enkele deskundigen plaatsgevonden, zoals in
paragraaf 1.3 al werd aangegeven.
De bestudeerde literatuur is gekozen uit diverse deelvakgebieden binnen de
techniek zelf en de gebieden filosofie, geschiedenis, onderwijs en natuurkunde. Literatuur over de vakdidaktiek van de technische vakgebieden bleek
nauwelijks voorhanden. Dinter (1980) merkt op, dat er nog nauwelijks sprake
is van een vakdidaktiek van de techniek. Houben en Niekamp (in Mottier en
De Vries l 987i) constateren de behoefte om zo' n vakdidaktiek te ontwikkelen.
De geraadpleegde deskundigen waren:
twee hoogleraren in de filosofie van de techniek,
een hoogleraar technische natuurkunde,
een hoogleraar technische werk~uigbouwkunde,
een onderwijskundige,
een vakdidakticus natuurkunde.
Met deze deskundigen zijn gesprekken gevoerd aan de hand van een
concept-rapport over de kenmerken van techniek, zoals die uit de literatuur
naar voren kwamen. De vraag die hen daarbij gesteld werd is, of zij het
eens waren 1net de kenmerken, die in het concept-rapport werden aangegeven. De deskundigen waren het in grote lijnen met deze kenmerken
eens. Op detailpunten zijn wijzigingen aangebracht in de beschrijving.
Op basis van de literatuurstudie en de mondelinge consultatie van bovengenoemde deskundigen beschrijven we techniek in de volgende vijf kenmerken:
l. techniek is een wezenseigenschap van de mens,
2. techniek betreft altijd een verandering in plaats en/of vorm van materie,
energie en/of informatie,
3. techniek en natuurwetenschappen beinvloeden elkaar wederzijds,
4. techniek omvat drie soorten vaardigheden: ontwerpvaardigheden, praktischtechnische vaardigheden en vaardigheden in de omgang met technische
produkten,
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5. techniek en samenleving beinvloeden elkaar wederzijds.
In de volgende paragrafen beschrijven we elk van deze vijf kenmerken
ui tgebreider.
Veel auteurs hebben in hun publicaties lijnen naar het onderwijs getrokken.
Omdat de onderzoeksvraag, die we in dit hoofdstuk behandelen, moet
bijdragen tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag, zijn deze lijnen
voor ons van belang. In de beschrijving van de kenmerken zullen we dan
ook steeds na de meer abstracte, filosofische beschrijving van een kenmerk
aandacht schenken aan de consequenties voor het onderwijs in techniek.
In hoofdstuk 4 vergelijken we de hier gegeven kenmerken met het beeld,
dat leerlingen van techniek hebben. In hoofdstuk 5 bespreken we hoe de
kenmerken en hun consequenties verwerkt zijn in het lesmateriaal, dat ten
behoeve van de beantwoording van onderzoeksvraag drie is ontwikkeld.
Door sommige auteurs wordt onderscheid gemaakt tussen de termen
'techniek' en 'technologie'. Dit onderscheid wordt echter niet door alle
auteurs op gelijke wijze gemaakt.
Over het algemeen zou men kunnen stellen, dat onder 'technologie' meer de
theoretisch-wetenschappelijke fundering van de technische praktijk wordt
verstaan en onder ' techniek' de praktijk van het voortbrengen van produkten
zelf. Dit onderscheid vindt men in andere talen ook (Riis in Lehrke e.a.
1985). In het Engels bijvoorbeeld kent men aan het woord 'technique' een
tamelijk praktische betekenis toe en aan het woord 'technology' een meer
theoretische. Daar kent men bovendien het woord 'engineering', dat vooral
betrekking heeft op de produl<tie van technische objecten. In het Duits
spreekt men van 'Technik' en 'Technologie'. In de Duitse literatuur wordt
het onderscheid tussen het praktische 'Technik'
en het theoretische
'Technologie' evenmin als in de Nederlandse literatuur consequent doorgevoerd.
Men kan het bovengenoemde onderscheid herleiden tot de oorspronkelijke
· betekenis van de Griekse woorden, waarvan techniek en technology afgeleid
zijn.
Het woord 'techniek' is afkomstig van het Griekse woord techne (n:xvn ).
Dit woo rd betekent (Montijn 1960; zie ook het artikel van Wild 1941 ):
1. kunst (bedrevenheid; vak; beroep; handelswijze),
2. list, sluw plan,
3. kunstwerk, kunstig werkstuk.
Het woord 'technologie' is samengesteld uit 'techne' en logos'. Het laatste
woord betekent onder meer: 'theorie'. Technologie is volgens de grondbetekenis van de samenstellende woorden dus de theorie betreffende het
maken van werkstukken.
Een oneigenlijk onderscheid, dat in het dagelijks spraakgebruik wel voorkomt,
is dit: met 'techniek' geeft men de eenvoudige techniek aan en met
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de
moderne,
com plexere
techniek
(Boers
198 l). Deze
onderscheiding is tamelijk vaag en gezien vanuit de oorspronkelijke betekenis
van de woorden niet te verdedigen. Bovendien vinden we het woord
'technologie' reeds in een geschrift uit 1777 (Klemm 1981).
Omdat het onderscheid in de bestudeerde literatuur niet cof)sequent wordt
gehanteerd, zullen we zelf in onze beschrijving de termen 'techiek' en
'technologie' zonder onderscheid door elkaar gebruiken.

3.2 De relatie tussen mens en techniek
Techniek behoort tot het wezen van de mens. Vragen naar het wezen van
de techniek is dus vragen naar het wezen van de mens (Van Melsen 1960,
Tucke! 1967).
Van Gyseghem (l 978) formuleert het z6: "Die Grsprungliche, treibende
Motivation zur technischen Aktivitat des Menschen liegt in seiner Natur, in
seinem So-sein, d.h. in seinem Wesen. Technik ist ein Wesensmerkmal des
Menschen".
Het ligt in de aard van de mens om met behulp van creatieve verrnogens
de natuurlijke omgeving zo aan te passen, dat aan bepaalde menselijke
behoeften kan worden voldaan. Aan het technisch handelen ligt steeds een
menselijk doel ten grondslag.
We werken dit antropologisch kenmerk verder uit door drie deel-kenmerken,
die we in de literatuur vinden, hier onder te brengen:
a. de · relatie tussen iemands visie op de techniek en zijn of haar
levenbeschouwing of ideologie,
mannen/jongens
als
b. de
techniek
als
aktivit~itenveld
voor
zowel
vrouwen/meisjes,
c. de historische dimensie van de techniek.
ad a.

omdat de techniek behoort tot de wezenskenmerken van de mens,
hangt de visie, die men heeft op de techniek, nauw samen met de
!evens- en wereldbeschouwing die men heeft. Men kan de techniek
nooit als neutraal beschouwen (Monsma 1986).
We zien dit in de literatuur het duidelijkst wanneer een auteur deze
samenhang expliciteert. In enkele van de bestudeerde publicaties
gebeurt dat. We behandelen hier drie voorbeelden:
- de Reformatorische wijsbegeerte,
- de Thomistische wijsbegeene,
- de Marxistische wijsbegeerte.
We lichten elk van deze drie voorbeelden kort toe.
De Reformatorische wijsbegeerte

In de Reformatorische wijsbegeerte staat de techniek in het licht
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te bewaren en te ontplooien (Schuurman 1972). Schuurman stelt, dat
het werken in de techniek dient te gebeuren in het perspectief van
het dienen van God. Volgens hem is de mens door de zonde het
vermogen hiertoe ten diepste kwijtgeraakt (Schuurman 1980). Alleen
door het werk van Jezus Christus kan de mens zijn cultuurtaak weer
vervullen. De zonde uit zich in de techniek in een machtsmotief: de
mens wil heersen in plaats van dienen. Het gevolg is echter, dat de
techniek lijkt te gaan heersen over de mens (Schuurman 1985).
De Thomistische wijsbegeerte
In de Thomistische wijsbegeerte, genoemd naar de theoloog en
wijsgeer Thomas van Aquino (1225-1274), wordt onderscheiden in twee
gebieden: dat van het geloof en de levensbeschouwing en dat van het
natuurlijke !even, waarin zich onder andere wetenschap en techniek
afspelen.
De techniek moet echter niet eenzijdig georienteerd zijn op het
gebied van het natuurlijke, waar de rede (logos) overheerst, want dan
(ver )wordt techniek tot iets zelfstandigs tegenover de mens. Volgens
Van Lente (1985) was de vrees dat de techniek zich teveel tot het
gebied van het natuurlijkE zou beperken een reden voor de RoomsKatholieke kerk om Jang negatief te staan tegenover 'de fabrieken'.
De techniek moet staan in het spanningsveld tussen mythos en logos
(Leenhouwers 1983).
De Marxistische wijsbegeerte
Marx en Lenin zagen de techniek als een machtig middel voor de
door hen gewenste revolutionaire verandering van het kapitalisme
naar de socialistische heilstaat (Buhr 1977). De techniek grijpt
immers bij uitstek in in de produktiekrachten en -verhoudingen. De
arbeiders (het proletariaat) bezitten in de techniek een middel om de
bezittende klasse van haar machtspositie af te brengen.
In de neo-marxistische wijsbegeerte vinden we, vooral bij Marcuse,
een negatieve visie op de techniek: de techniek wordt gezien als een
middel in de handen van de heersende klasse om aan de behoeften
van de onderdrukte klasse te voldoen en haar zodoende het
revolutionaire elan te ontnemen (Stork 1977).

Schuurman noemt in zijn dissertatie . (1972) nog meer voorbeelden van
visies op techniek die vanuit een bepaalde levensbeschouwing zijn
uitgewerkt, zoals die van het existentialisme (o.a. Heidegger). Bij Van
Riessen ( 1949) vinden we een dergelijk overzicht voor de periode tot en
met de vorige eeuw.
ad b.

de

techniek

heeft

in

de

loop

van

de

tijd

een

mannelijk

imago
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werkzaam (Gaudart 1975). Ook in het dagelijks !even worden vaak de
technische handelingen door mannen/jongens verricht en veel minder
door vrouwen/meisjes.
Vanuit de aard van de techniek gezien is slit niet nodig. lmmers, de
techniek is een wezenskenmerk van de mens, dat wil zeggen zowel
man als vrouw. Technische uitvindingen zijn in het verleden ook door
vrouwen gedaan, al is daarover vaak minder bekend (Van de Vusse in
't Hart e.a. 1986). Ook werden technische aktiviteiten van vrouwen
vaak anders gewaardeerd dan die van mannen (Pacey 1983).
Dit wordt bevestigd wanneer men z iet dat in bepaalde culturen het
technisch handelen eerder een taak voor de vrouwen dan voor de
mannen is (bijvoorbeeld de landbouw in veel Afrikaanse landen).
De verklaring voor het feit, dat toch in de westerse, moderne
samenleving techniek wordt gezien als een mannengebied, ligt eerder
in de hogere status, die de techniek heeft gekregen.
Enkele opvattingen, die de geringere deelname van vrouwen/meisjes
aan het technisch proces versterken, z ijn:
- de veronderstelling, dat voor techniek lichaamskracht noodzakelijk
is. In de eerste plaats geldt dit slechts voor een zeer beperk.t
aantal technische handelingen. In de tweede plaats zijn er
beroepen, die als typisch vrouwelijk gezien worden, waarin
lichaamskracht een rol speelt (bijvoorbeeld het beroep van
verpleegster of bejaardenverzorgster),
- de opvatting, dat het in de t e chniek eerder gaat om machines d a n
.:im
mensen (Anderson in Contributions to the first GASAT
conference). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat meisjes bij de
keuze van hun beroep waarde hechten aan de omgang met andere
mensen en minder az.n de omgang met apparaten. In hoofdstuk 4
zullen we zien dat meisjes vooral techniek beschouwen als een
gebied waarin de omgang met machines een grote rol speelt, en
da t di t gepaa rd gaat met een geringere inte resse voor technie k
dan jongens vertonen.
Het verschil in deelname aan techniek tussen het mannelijk en het
vrouwelijk deel van de bevolking heeft dus eerder te rn aken met de
waarde, die men toekent aan de techniek en het beeld dat men
ervan heeft, dan met de aard van de techniek zel.f.
ad c .

de mens heeft in de loop van de tijd een be paalde ontwikkeling
doorgemaakt. Daarin is ook het technisch handelen van de m·e ns
betrokken. De techniek heeft dus eveneens een historische ontwikkeling doorlopen.
Men · kan ste llen dat de techniek de hele ontwikkeling van de
mensheid begeleidt (Bernal 1976, Kwee 1984).
De techniek is al zo oud a ls de rn e nsheid zelf. Archeologische
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zelfgemaakte gereedschappen en werktuigen als bijltjes en speerpunten. Ook het bakken van klei . en het maken van huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen behoren daartoe.
Wanneer we de techniek onderscheiden naar materie;.;techniek,
energie-techniek en informatie-techniek (zie paragraaf 3.3), dan
kunnen we constateren dat het accent in de loop van de geschiedenis
is verlegd van de eerstgenoemde via de middelste naar de laatstgenoemde.
Tot aan de Industriele Revolutie (midden achtiertde eeuw) vinden de
meeste ontwikkelingen plaats op het gebied van de materie'-techniek.
Tijdperken in de Oudheid worden we! genoemd naar deze ontwikkelingen: Stenen Tijdperk, Bronzen Tijdperk, IJzeren Tijdperk.
Met de Industriele Revolutie komt de energie-techniek op. Grootschalig vinden energie-omzettingen plaats in fabrieken (Russel en
Goodman 1972).
De opkomst van de informatie-techniek, heeft vooral door de
Tweede Wereldoorlog een sterkt: imp..ils gekregen. De ontwikkeling
van de computer bepaalt tegenwoordig sterk het beeld dat men van
de techniek heeft.
Dat men toch vaak spreekt over onze eeuw als de 'eeuw van de
techniek' heeft eerder te maken met de sterk toegenomen invloed
van de techniek op de samenleving dan met de veronderstelling, dat
de techniek pas goed tot ontwikkeling is gekomen in onze eeuw.
Welke consequenties hebben bovengenoemde beschouwingen voor
waarop techniek in het onderwijs geintegreerd moet worden?
Diverse auteurs hebben daarover iets opgemerkt.

de wijze

Allereerst merken we op, dat het van belang is in het onderwijs te
benadrukken, dat de techniek een menselijke aangelegenheid is.
In het bijzonder de moderne techniek komt onpersoonlijk over. Men krijgt
vaakt de indruk dat eerder de machine centraal staat dan de mens.
Dit onpersoonlijke beeld van de techniek komt niet overeen met de aard
van de techniek, zoals we die beschreven vonden in de literatuur. In het
onderwijs dienen we te laten zien, dat de techniek bedreven wordt door
mensen en voor mensen.
Ana!oog aan het eerste gedeelte van deze paragraaf maken we dit concreet
met drie voorbeelden:
a. de relatie tussen de Jevensbeschouwing van de leerlingen en de school en
het onderwijs in techniek,
b. de plaats van meisjes en jongens in het onderwijs in techniek,
c. de rol van de geschiedenis van de techniek in de techniek-lessen.
ad a.

de

leerlingen

moeten leren vanuit hun eigen !evens- en wereldbe-
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taak van de school om de leerlingen te helpen bij de ontplooiing van·
hun persoonlijkheid. Tot die persoonlijkheid behoort de visie op mens
en wereld, en dus ook de visie op de techniek.
De leerlingen moeten zich bewust worden van de plaa,t s die zij aan
de techniek willen geven in hun eigen !even.
De school stimuleert hen daarin. Zij doet dit vanuit een bepaald
scholingsconcept. Het kan zijn, dat een uitgesproken levensbeschouwing de grondslag van het scholingsconcept van de school
vormt. Het kan ook zijn, dat het scholingsconcept inhoudt dat men
een platform wil zijn waarop diverse levensbeschouwingen op voet
van gelijkwaardigheid met elkaar in aanraking komen. In elk geval
gaat men in het onderwijs uit van een scholingsconcept dat te
maken heeft met de wijze waarop men de leerlingen in hun
persoonlijke ontwikkeling wil begeleiden.
Oat heeft praktische consequenties voor de invulling van het
onderwijs in techniek. Enkele voorbeelden: een christelijke school kan
in de techniek-lessen aandacht schenken aan de persoonlijke
verantwoordelijkheid, die de mens in het technisch handelen tegenover
God heeft; een algemeen bijzondere school kan de verantwoordelijkheid van de ene mens tegenover de andere meer benadrukken
(Projectgroep OLM 1984-). Volgens Reints (in Wolbert 1982) geldt in
de praktijk echter, dat expliciete scholingsconcepten weinig invloed
hebben op de leerplanontwikkeling op school.
ad b.

uit het beeld dat men in het onderwijs van techniek geeft, moet
blijken, dat techniek zowel een aktiviteitenveld voor jongens als voor
meisjes is. Bij de invulling van de techniek-lessen is aansluiting bij
de interessen van zowel me1s1es als jongens wenselijk (Raat en
Nicolai 1982 geven dezelfde aanbeveling ook voor natuurkunde in het
basisonderwijs). Beide groepen moeten ook aktief bij de lessen
betrokken worden. Een aparte 'meisjespedagogiek' (Jungblut 1982) is
daarbij niet wenselijk.
Voor het vak natuurkunde is en wordt reeds onderzoek gedaan naar
de manier waarop men dit kan verwezenlijken (Alting, De Leeuw en
Udo in 't Hart e.a. 1986, Jorg 1985).
Door Mottier zijn aanbevelingen opgesteld, waaraan lesmateriaal zou
moeten voldoen om het vak techniek voor meisjes aantrekkelijk te
rnaken (Mottier 1983).
In het project MEisjes, Natuurkunde en Techniek (MENT) wordt
onderzoek
gedaan
naar
de
effecten
van
lesmateriaal
voor
natuurkunde, waarin dergelijke aanbevelingen verwerkt zijn. Het
onderzoek laat zien dat de invloed van zulke maatregeJen beperkt is
(De Leeuw 1987).
Van invloed is ongetwijfeld de wijze waarop de docent in de lessen
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Vanuit de ervaringen die in het natuurkunde-onderwijs zijn opgedaan,
moet gezocht worden naar mogelijkheden om in de techniek-lessen te
laten zien, dat techniek zowel voor meisjes als jongens is.
ad c.

in het onderwijs in techniek moet het historisch aspect van de
techniek aan de orde komen (Bode 1984). De verschillende motieven
waarmee in het verleden techniek is bedreven, het menselijke proces
van vallen en opstaan, waarmee techniek wordt bedreven, de
groeiende invloed van de techniek op de samenleving, de evolutie van
de relatie tussen natuurwetenschappen en techniek, de accentverschuiving van materie-, via energie- naar informatie-techniek zijn
enkele aspecten daarvan.
Door de leerlingen inzicht te geven in de historische ontwikkeling
van .d e techhiek draagt men tegelijk bij tot een beter zicht op de
kenmerken van de techniek (Van Schelven 1980), zoals uit de
bovengegeven voorbeelden moge blijken.
Weinman
(1980) geeft een opsomming van in de literatuur
voorkomende argumenten om in het natuurkunde-onderwijs aandacht te
besteden aan de geschiedenis daarvan. Deze argumenten gaan
eveneens op voor het techniek-onderwijs.
Christmann (1976) geeft verschillende praktische voorbeelden van de
wijze waarop in het techniek-onderwijs het historisch aspect kan
worden ingebouwd.
De ontwikkelingen moeten ook tot onze tijd worden doorgetrokken en
zelfs naar de toekomst
(zie bijvoorbeeld de uitgaven Resources in
Technology van de ITEA).

3.3 Materie, energie en informatie
Vooral in de Duitstalige literatuur worden materie, energie en informatie
aangeduid als de 'pijlers' van de techniek (Ropohl in Lenk en Moser 1973).
Men geeft daarmee aan, dat de techniek altijd te maken heeft met
veranderingen in plaats en/of vorm van materie, energie en/of informatie.
Deze drie vormen de 'grondstoffen' waarmee men in de techniek werkt.
Een uitwerking van deze drie 'pijlers' voor het vakgebied van de medische
technology vonden we bij Van Wijk van Brievingh (1979, p. 15,16).
Het accent is in de loop van de geschiedenis verschoven van de
materie-techniek, via de energie-techniek naar de informatie-techniek (Kwee
in Rademaker 1981).
Om aan te geven, dat toch alle drie essentiele bouwstenen van de techniek
blijven geven we van elk een eigentijds voorbeeld.
In de materie-techniek vinden in onze tijd veel nieuwe ontwikkelingen plaats.
Nieuwe materialen worden ontwikkeld, waarvan de eigenschappen steeds beter
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kunststoffen, die menselijk weefsel vervangen, aan lichte materialen, die
tegelijk zeer grote krachten kunnen verduren, aan materialen, die slechts in
zeer geringe mate aan slijtage onderhevig zijn, aan materialen, die nieuwe
eigenschappen
vertonen
zoals
bijvoorbeeld
supergeleidendheid
(Tolsma
1985/ l 986).
De energie-techniek staat momenteel vooral in het licht van de sterk
toegenomen energie-behoefte, zowel van particulieren als van de industrie.
Gezocht wordt naar nieuwe energie-bronnen (kernspli tsing of kernfusie) en
naar manieren om efficienter gebruik te maken van de tot nu toe
gebruikelijke energie-bronnen.
Ontwikkelingen in de informatie-techniek staan sterk in de belangstelling: de
ontwikkeling van nieuwe media om informatie op te slaan en te verwerken
krijgen in de publiciteit veel aandacht. Te denken is niet alleen aan de
computer, maar ook aan de beeldplaat (al dan niet interactief), de cd-rom,
de moderne telecommunicatiemiddelen als telefax en eletronic mailing.
Als we in het onderwijs een evenwichtig bee!d van techniek willen geven
betekent dat, dat we aan de drie 'pijlers' in evenredige mate aandacht
moeten geven.
De Stichting voor de Leerplanontwikkeling heeft haar leerplanvoorstel
'techniek' dan ook op deze pijlers 'gebouwd' , zoals we ook in hoofdstuk 2
zag en.

3.4 De relatie tussen de natuurwetenschappen en de techniek
Wanneer we dit kenmerk van de techniek bespreken moeten we meteen
vaststellen, dat het niet van meet af aan heeft behoord tot de kenmerken
van de techniek. Oorspronkelijk ontwikkelde de techniek zich geheel
onafhankelijk van de natuurwetenschappen. Er kwam, voorzove~ ons bekend,
geen natuurwetenschappelijke kennis te pas aan de produktie van de
eenvoudige gebruiksvoorwerpen, die men in de Oudheid maa.kte. Ook de
ontwikkeling van de stoommachine vond nog plaats zonder noemenswaardige
kennis van de onderliggende thermodynamische wetmatigheden.
Het contact tussen de natuurwetenschappen en de techniek begint vanaf het
begin van de zestiende eeuw met de beinvloeding van de natuurwetenschappen door de techniek (Sarlemijn 1984): de ontwikkeling van technische
apparaten en instrumenten roept de vraag op naar het natuurwetenschappelijk
principe achter deze voorwerpen. Quintin (1975) stelt, dat tot 1870 de
techniek de voortrekker van de wetenschap wq.s. Later draagt de kennis van
deze principes bij tot de verbetering van deze apparaten en instrumenten.
Een voorbeeld van zo' n wederzijdse beinvloeding is de ontwikkeling van
optische instrumenten (telescoop en microscoop) en de kennis van de
geometrische optica (De Vries in Sarlemijn 1986).
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de techniek als andersom.
We bespreken allereerst de invloed van de natuurwetenschappen op de
techniek.
In tegenstelling tot vr<>eger gaat tegenwoordig de ontwikkeling van
natuurwetenschappelijke kennis vooraf aan de technologische ontwikkelingen.
We zien dat bijvoorbeeld in de ontwikkeling van elektrische en elektronische
apparatuur. De nodige kennis van de elektriciteit was reeds lang bekend
voordat de eerste elektrische apparaten werden uitgevonden. De kennis van
de elektriciteit diende oorspronkelijk slechts als aardig tijdsverdrijf en
vermaak. Pas later zag men in, dat de elektriciteitsleer de basis zou kunnen
vormen voor de ontwikkeling van allerlei apparaten. De afstand in tijd
tussen de theorievorming in vaste stof fysica en de daarvan afgeleide
ontwikkelingen van elektronische apparatuur is reeds veel kleiner dan bij het
vorige voorbeeld.
Toch ziet Casimir, wanneer hij spreekt over de 'wetenschap-technologie
spiraal', de afstand tussen de fundamentele research en de technische
toepassingen in onze tijd eerder toe- dan afnemen (Casimir 1983).
Tot nu toe ging het vooral om de invloed van natuurwetenschappelijke
kennis op de techniek. Maar ook de natuurwetenschappelijke methodologie
heeft de techniek beinvloed.
Kenmerkend voor de natuurwetenschappen is het abstraheren van bepaalde
aspecten van de werkelijkheid en het analyseren daarvan.
De wijze waarop de moderne ingenieur een technisch probleem oplost laat
zien, dat dit in de techniek is overgenomen (Schuurman 1982): het technische probleem wordt eerst veralgemeniseerd en gesplitst in deelproblemen,
die vervolgens elk afzonderlijk worden opgelost. Ook het technische experiment en de modelvorming (Santema 1978) (een equivalent van hypothesevorming in de natuurwetenschappen) zijn voorbeelden van onderdelen van de
natuurwetenschappelijke methode, die in de techniek zijn overgenomen. Er is
een 'wetenschap van de techniek' ontstaan. Stork (i 977) ziet daarin een
overlap-gebied tussen natuurwetenschappen en techniek.
Nu de omgekeerde beinvloeding: die van de techniek op de natuurwetenschap.
Allereerst betreft deze het gebruik van technische apparatuur in de
natuurwetenschappelijke research. Modern natuurwetenschappelijk onderzoek is
niet denkbaar zonder geavanceerde tec hnische apparatuur. Maar ook elke
eenvoudige meting van · een temperatuur met een thermometer of een
stroomsterkte met een amperemeter is niet anders dan de toepassing van de
techniek in de natuurwetenschap.
Vervolgens is er een methodologische invloed van de techniek op de natuurwetenschap: in de keuze om al of' niet een bepaald research-programma aan
te vangen en de keuzen die bij de uitvoering van · het research-programma
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(Sarlemijn in Vaags en Wemelsfelder 1983).

technische

toepasbaarheid

mee

De wederzijdse beinvloeding tussen natuurwetenschap en technjek uit zich in
de verschillende deelgebieden, die we zowel in de natuurwet~nschappen als
in de techniek vinden (Schramm 1980). Er zijn parallellen ~an te wijzen
tussen de deelgebieden van de natuurwetenschappen en die vanl de techniek.
De elektricitei ts leer in de natuurkunde wordt vooral toegepast in de elektrotechniek, de mechanica in de werktuigbouwkunde, de chemie in de chemische
technologie, de biologie in de biotechnologie.
De natuurkunde kent een zelfstandig onderdeel dat zich in het bijzonder
bezig houdt met research, die in de techniek wordt toegepast: de technische
natuurkunde. Kruithof (1962) definieert 'technische natuurkunde' als volgt:
"technische
natuurkunde
treft
men steeds daar aan
waar fysische
wetenschapsbeoefening en techniek elkaar raken, zodat de beoefenaar van de
fysica zich bewust wordt van een technisch doel van zijn werk". In het
rapport 'Natuurkunde in Nederland' (Verkenningscommissie 198~) wordt onder
technische natuurkunde verstaan: "de kunst om met fysische kennis en
inzicht een doorgang of doorbraak te maken door het complex van
beperkende voorwaarden dat een uiteindelijke technisch en economisch
verantwoorde oplossing van een probleem omringt".
Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk, dat het niet juist is om
techniek gelijk te stellen aan toegepaste natuurwetenschap (Broeze 1975,
Radder 1987, Stork 1977). Ook zonder natuurwetenschappelijke kennis heeft
de techniek zich ontwikkeld. Ook in onze tijd geldt nog, dat er meer nodig
is dan natuurwetenschappelijke kennis om te komen tot een technische
uitvinding. De rol van de menselijke creativiteit is in de techniek minstens
zo belangrijk als de natuurwetenschappelijke kennis en methoden.
Er zijn ook onderdelen van de moderne techniek, die weinig verwantschap
vertonen met de natuurwetenschappen. We denken aan de ontwikkeling van
software voor computers, die mede door de Boolse algebra in de wiskunde
mogelijk is. Wanneer we ook het ontwerpen van organisatie-structuren van
bedrijven tot de techniek rekenen behoort het vak (technische) bedrijfskunde
ook tot de technische wetenschap (Daniels 1985).
De nauwe relatie tussen natuurwetenschappen en de techniek neemt niet
weg, dat beide elk hun eigen kenmerken behouden.
Bij de natuurwetenschappen gaat het ten diepste steeds om het toenemen
van de kennis omtrent wetmatigheden in de dode en levende natuur.
In de techniek gaat het niet om bestaande dingen, rnaar juist om de
ontwikkeling van iets nieuws.
Men kan het verschil ook z6 aangeven: i~ de natuurwetenschappen gaat men
van concreet naar abstract (van bijzonder naar algemeen) en in de techniek
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We kijken weer naar de consequenties van het behandelde kenmerk voor het
onderwijs.
In hoofdstuk 4 zu!len we zien, dat voor leerlingen de relatie tussen natuurkunde en techniek onduidelijk is. Dat zal voor de relatie met andere
natuurwetenschappen eveneens gelden. Het is dus zaak om in het onderwijs
duidelijk te maken hoe deze relatie ligt, willen we recht doen aan zowel de
natuurwetenschappen als aan de techniek.
Wanneer we in het project Natuurkunde en Techniek lesmateriaal ontwikkelen
over techniek, dat gebruikt wordt in de natuurkunde-lessen, dan zullen we
duide!ijk het onderscheid en de relatie tussen natuurkunde en techniek
moeten laten zien.
In de eerste plaats kunnen we laten zien, dat in de techniek veelvuldig een
beroep wordt gedaan op natuurkundige kennis. Maar tevens moeten we laten
zien, dat er meer nodig is dan fysische kennis om te komen tot een
technisch produkt.
In de tweede plaats kunnen we in de lessen over techniek het gebruik van
de natuurkundige methodologie in de techniek laten zien. In het bijzonder
het technisch experiment en het gebruik van modellen komen -daarvoor in
aanmerking.
In de derde plaats kunnen we de leerlingen bij natuurkundige metingen
bewust maken van het feit, dat ze op dat moment gebruik maken van
produkten van de techniek.
In de vierde plaats kunnen we bij de natuurkunde-lessen aandacht besteden
aan de discussie, die de natuurkundige research in de samenleving kan
oproepen vanwege de mogelijke technische toepassingen. -

3.5 Technische vaardigheden
Om aan te geven welke vaardigheden behoren tot de technlsche maken we
gebruik van een model, dat ontwikkeld is door S.L. Kwee (behandeld in
Ploegmakers 1982). Het is een model voor de plaats van de techniek in de
samenleving. We komen er dan ook in 3.6 uitgebreider op terug.
Kwee ziet drie zogenaamde zones, waarin de mensen met de techniek te
maken hebben, die men kan voorstel!en door middel van twee concentrische
cirkels (zie figuur 3.1).
In de binnenste zone worden nieuwe technische vindingen ontworpen. Kwee
noemt dit de inventieve zone. In de middelste zone vindt het technisch
produktieproces plaats. Oat is de produktieve zone. In de buitenste zone
worden de technische produkten gebruikt. Kwee spreekt van de consumptieve
zone.
In elk van de zones spelen specifieke vaardigheden een rol.
In de inventieve zone zijn ontwerpvaardigheden, in de produktieve zone
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vaardigheden
en
in
de
consumptieve
zone
zijn
vaardigheden in de omgang met technische produkten van belang.
Elk van deze vaardigheden: het ontwerpen, het maken en het gebruiken van
technische produkten, bespreken we hieronder.

Figuur 3.1 Het model van Kwec
Ontwerpen
I let ' ontwerpen is een belangrijke vaardigheid in de techniek.
Jn het ontwerpproces zijn de volgende fasen te onderscheiden (Boekholt 1984,
Dodd 1978, De Jong 1981, McCloy 1984, Krick 1976):
l. het vasts tel Jen van de probleemstelling en een analyse van het rroblcern,
waarin aandacht voor de eisen en voorwaarden,
:?. het genereren van mogelijke oplossingcn · voor het technisch problcern,
rekening houdend met de eisen en voorwaarden,
3. het evalueren van de rnogelijke oplossingen, hetgeen leidt tot e e n keuze
van een oplossing,
4. het uitwerken in details van de gekozen oplossing,
5. het maken van het produkt,
IJ. het nagaan of het produkt voldoet of voor verbetering in aanrnerking
komt. Naar aanleiding van deze evaluatie kan men besluiten een nr1dere
van de mogelijke oplossingen uit te werken of orn geheel nieuwe
oplossingen te bedenken.
Er zijn duidelijke parallellen tussen het ontwerpproces en het probleernoplossen (Duderstadt e.a.
1982). In het rrobleemoplos-proces wordt eerst
vastgesteld wat het probleern is (bijvoorbeeld het vinden van het verband
t11ssen twee fysische grootheden). Vervolgens wordt een analyse gemaakt van
de probleernsituatie en een strategie vastgesteld, die moet leideh tot een
oplossing. Indien mogelijk wordt daarbij het probleern teruggevoerd op cen
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standaardprobleem, waarvan de oplossingsmethode reeds bekend is (Van
Berg 1983). De strategie wordt uitgewerkt en uitgevoerd en levert
resultaat op. Het resultaat wordt tenslotte gecontroleerd en geevalueerd.
Hout en Mettes (in Van Woerden e.a. 1973) vatten het proces
probleemoplossen in onderwijssituaties samen als een orienterende,
plannings- en een vormgevende fase.

den
een
Van
van
een

Voor het ontwerpen is creativiteit van be Jang. Vaags (197 5) noemt als
aspecten van creativiteit: sensitiviteit voor problemen, ideeenrijkdom,
flexibiliteit van denken, originaliteit, herdefinitie en elaboratie.
Divergent
convergent
In stap 4
belangrijke

denken (Wolters 1977) is vooral nodig bij stap
en stap 2,
denken bij stap 3.
en 5 kunnen nauwkeurig en routinematig denken en handelen een
rol spelen (Dirken 1977, Thring 1977).

Het ontwerpen is een cyclisch proces, dat omvangrijk kan zijn. Voordat een
produkt in de industrie op grote schaal op de markt wordt gebracht kan de
cyclus diverse malen doorlopen zijn.
Overigens moet men vaststellen, dat de totstandkoming van een produkt in
de industrie niet altijd via dit ontwerpproces tot stand komt. Het :.:omt ook
voor, dat men een toepassing zoekt bij een min of meer toevallige vondst.
Men zou kunnen zeggen, dat men dan begint met een oplossing en er
vervolgens een technisch probleem bij zoekt.
Ontwerpen gebeurt vaak in teamverband, waarbij verschillende specialismen
(natuurwetenschappers, economen, ingenieurs) samenwerken (Kamerling 1985).
Een hulpmiddel, dat tegenwoordig toenemend gebruikt wordt in het industrieel ontwerpen, is de computer. Men spreekt dan van Computer Aided
Design (CAD). Doorschot stelt voor deze term weer af te schaffen. Men
spreekt immers ook niet van 'potlood-aided design' (Doorschot 1985). Evenals
het gebruik van dit schrijfmateriaal moet volgens Doorschot het gebruik van
de computer zo normaal zijn, dat men hiervoor geen aparte term gebruikt.
Maken

Uiteindelijk is techniek gericht op het maken van iets. Voor het construeren
van technische produkten zijn onder meer praktisch-technische, manuele
vaardigheden nodig.
Daartoe rekenen we de volgende vaardigheden:
- het kunnen werken met materialen en gereedschappen,
- daarmee in verband: het hebben van enige basiskennis van deze materialen
en gereedschappen,
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het kunnen hanteren van meetinstrumenten bij technische experimenten,
het kunnen maken en lezen van technische tekeningen,
het kennen en kunnen toepassen van veiligheidsmaatregelen (Vollmer 1984),
het verantwoordelijkheidsbesef . voor de te gebruiken materialen en
gereedschappen.

Gebruiken

Vee! mensen hoeven zelf geen technische produkten te ontwerpen of te
maken. Maar iedereen moet we! met bepaalde technische produkten omgaan.
Vaak valt het niet op, dat daarvoor specifieke vaardigheden nodig zijn. Maar
wanneer de produkten moeilijke vaardigheden vereisen, beseft men het belang
van het aanleren van zulke vaardigheden. Als voorbeelden zoupen we kunnen
noemen het omgaan met video-apparatuur, of het gebruik. van personal
computer in gezinnen. Het duurt enige tijd voordat de vaardigheden, nodig
voor de omgang met deze produkten, door de meeste mensen verworven zijn
en het produkt voor hen toegankelijk is.
Tot deze vaardigheden kan men rekenen (Werkgroep Techniek 1985):
- het bedienen van apparatuur,
- het kunnen begrijpen van specificaties, handleidingen en veiligheidsmaatregelen,
- eenvoudig onderhoud en reparaties kunnen verrichten.
In de vroegere ambachtelijke techniek waren de drie zones nog niet zo
sterk als tegenwoordig van elkaar gescheiden.
Degene, die het technisch produkt ontwierp was dan dezelfde persoon als die
het produkt maakte en vaak gebruikte hij of zij het produkt ook zelf.
Tegenwoordig wordt het ontwerpen, het maken en het gebruiken door verschillende (groepen van) mensen gedaan. Daardoor kan een gevoel van
vervreemding ontstaan (Schuurman 1972): de ontwerper ziet niet wat er in
de praktijk met zijn of haar ontwerp gebeurt en de maker voert iets uit
wat niet door hem- of haarzelf bedacht is. De gebruiker heeft vaak noch
inzicht in het ontwerp- noch in het produktieproces. Deze scheiding kan een
gevoel van onvrede veroorzaken.
Welke lijnen kunnen we trekken naar het onderwijs en welke consequenties
hebben onze beschouwingen over de technische vaardigheden voor de
samenstelling van ons lesmateriaal?
Vee! auteurs geven aan, dat het ook mogelijk en noodzakelijk is om
leerlingen zelf eenvoudige voorwerpen te laten ontwerpen (Dodd 1978, Van
der Hoek 1985, Maley 1986; Shaw en Reeve 1978). Ook op jongere leeftijd
zijn leerlingen goed in staat om te ontwerpen.
Het soort problemen dat men moet aanbieden en de mate van openheid van
het ontwerpproces hangt af van de leeftijd, ontwikkeling en ervaring van de
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kinderen (NKSR-nota 1984). Kennis en ervaring zijn noodzakelijk voor het
kunnen ontwerpen.
Expliciete kennis van de stappen, waaruit een ontwerpproces bestaat, kan
men niet eerder bijbrengen dan op een leeftijd, waarop leerlingen in staat
zijn tot formeel denken.
Kwee stelt, dat de leerlingen geen inzicht hebben in wat er in de
binnenste, inventieve zone gebeurt omdat zij alleen in de buitenste zone
leven en de middelste zone het ontwerpproces voor hen verbergt door het
om te zetten in een kant-en-klaar produkt. Volgens hem kan men, door de
middelste zone 'transparant' te maken, inzicht geven in het gehele technische · gebeuren. Door de leerlingen te laten zien hoe technische produkten
gemaakt worden kan men ze tot het besef brengen dat er een proces van
ontwerpen en maken achter elk technisch produkt aanwezig is.
Het maken van technische voorwerpen moet een belangrijke rol spelen in
het onderwijs in techniek. Het moeten geen 'praat-lessen' zijn, maar ze
moeten voor een belangrijk deel bestaan uit manuele vaardigheden.
Ook het technisch tekenen kan een plaats krijgen in de lessen (Van Hecke
1980, Staguhn 1977).
Volgens een onderzoek van Fokkema e.a. (l 968) zijn kinderen op een leeftijd
van 12 a 13 jaar al voldoende in staat om praktisch-technisch onderwijs te
volgen.
Aangezien een van de functies van het onderwijs is om de leerlingen voor
te bereiden op hun latere functioneren in de samenleving is het zeker
wenselijk aandacht te besteden aan de vaardigheden in de omgang met
technische produkten. Deze vaardigheden worden steeds · belangrijker om goed
te kunnen functioneren .

3.6 De reJatie tussen techniek en samenleving
Op het eerste gezicht kan het lijken alsof dit kenmerk een herhaling van
het eerste (de relatie techniek-mens) is. Toch is dat niet het geval. Want
bij het eerste kenmerk was de ingang een antropologische; hier is dat een
sociologische, economische en politieke.
Het gaat hier niet om techniek als een kenmerk van ieder mens individueel,
maar om de relatie tussen de techniek en de wijze waarop mensen met
elkaar samenleven. Uiteraard is er wel een samenhang tussen het eerste
kenmerk en dit vijfde: dezelfde mens, tot wiens of wier wezen het hoort
om technisch te denken en te handelen, is ook een sociaal wezen. En in de
wijze waarop de mensen met elkaar leven speelt hun technische geaardheid
een rol (Van Melsen 1987).
Het is duidelijk, dat de techniek in onze samenleving een belangrijke plaats

- 52 inneemt. In de inleiding van hoofdstuk I merkten we al op, dat de techniek
alle aspecten van de maatschappij beinvloedt. De techniek heeft consequenties voor de economie (Douben 1985, Susskind 1976) en de politiek, ze
verandert de maatschappelijke verhoudingen en de aard van onze arbeid
(Schoenmakers 1973) en vrijetijdsbesteding.
Rapp (1981) spreekt dan ook van een 'technosphere' in tegenstelling tot de
'biosphere', waarin de mensen vroeger leefden.
We komen nu terug op het model van Kwee met de drie zones.
Alie mensen !even in een of meer van de drie door hem genoemde zones:
de inventieve, de produktieve en de consumptieve.
In de inventieve zone werkt slechts een selecte groep mensen. Voor de
meeste mensen blijft de ontwikkeling van de techniek in het verborgene.
Een grotere groep mensen is werkzaam in de middelste zone, in fabrieken
en bedrijven.
De meeste mensen !even slechts in de buitenste zone als consumenten van
de technische produkten. Maar in die buitenste zone is de techniek dan ook
zeer nadrukkelijk aanwezig.
Iedereen heeft dus te. maken met de techniek. De techniek heeft een grote
invloed op de samenleving. De gevolgen van de techniek voor de samenleving kunnen zowel posi tief als negatief worden ervaren. Sommigen
accepteren de 'zegeningen' van de techniek kritiekloos (voor voorbeelden: zie
Ter Borg-Nijvoort 1982). Volgens Beel< (1979) kan tec hniek dan zelfs een
'Ersatsreligion' worden. Lintsen ( 1985) heeft aangetoond, dat men deze
kritiekloze acceptatie veel onder ingenieurs vindt. Anderen verzetten zich
tot het uiterste tegen de voortgaande invloed van de techniek. Tot de
laatste groep behoort Theodore Roszak, die pleit voor de opkomst van een
' counter culture' (een 'tegen-cultuur' ), waarin de verbeelding weer aan de
macht komt (Roszak 1971). Hij ziet de techniek als een bedreiging voor de
menselijke waarden, waarin de mens gereduceerd wordt tot een 'technisc h
dier' . Anderen (bijvoorbeeld Gehlen e n Ellul; de filosofie van de tec hniek bij
de laatstgenoemde wordt beschreven bij Kristensen 1986) herkennen we! de
bedreiging van de techniek voor de menselijke waarden, maar zij zien dat
met een zekere gelatenheid aan: men kan de technische ontwikkelingen toch
niet tegenhouden (Van Steenbergen en Van Hengel 1971).
Een negatieve visie op de techniek kan gebaseerd zijn op het hebben van
een verte kend beeld va n de techniek (Rosc h 1985). De techniek behoort tot
het wezen van de mens en hoeft dus naar haar aard niet bedreigend te zijn
voor de mens.
Wei stelt de natuur voorwaarden en grenzen aan de .-techniek. Wanneer deze
worden veronachtzaamd Jeidt dit tot kwalijke gevolgen, onder meer voor het
natuurlijk milieu. Ook kan de techniek ontaarden tot een bedreiging voor het
menselijk bestaan ( techniek in diens t va n bijvoorbee ld oorlog).
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De techniek oefent niet alleen invloed op de samenleving uit, maar
omgekeerd oefent de samenleving invloed uit op de wijze, waarop de
techniek zich ontwikkelt en toegepast wordt. Dippel (1962) heeft dit als
volgt uitgedrukt: "elke cultuur heeft de techniek die ze zelf wenst".
Omdat de technische toepassingen een steeds ingrijpender en alomvattend
karakter krijgen, wordt het steeds belangrijker om van te voren alle
mogelijke gevolgen van een technische ontwikkeling te onderzoeken. De
relatief jonge discipline, die zich daarmee bezig houdt, noemt men 'technology assessment' (en met een Nederlandse term, die dezelfde afkorting
geeft: 'technologisch aspectenonderzoek'; Smits e.a. 198~, Ministerie van
O&W 1987). De verantwoordelijkheid van de industrie begint niet pas bij de
toepassing, maar reeds bij de (meestal politieke) keuze om al. of niet een
bepaalde techniek te ontwikkelen (Van der Velde 1975).
In het onderwijs zal voor deze wederzijdse beinvloeding van techniek en
samenleving plaats moeten zijn. Voorbeelden van de invloed van de techniek
op de economie, de politiek, de samer,Jevingsvormen, moeten in de lessen
een plaats krijgen. Relaties naar andere vakken (aardrijkskunde, geschiedenis,
maatschappijleer) kunnen worden gelegd.
Ook orientering op technische beroepen behoort een plaats te krijgen.
Volgens Raat (in Mottier en De Vries 1987ii) behoort beroepenorientatie een
'rode draad' door alle schoolvakken te zijn (zie ook Vohland 1981).
Voorts moeten leerlingen leren na te denken over de invloed van de
technologie op hun !even en dat van de samenleving en over de mogelijkheden, die zij hebben, onder meer door koop- en stemgedrag om de
technologische ontwikkelingen te beinvloeden.
Daarvoor is nodig, dat de leerlingen objectieve informatie krijgen aangeboden: niet alleen de positieve kanten van de techniek, maar ook de negatieve
moeten worden belicht.

3.7 Conclusie met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag
De eerste onderzoeksvraag luidde: wat zijn de belangrijkste kenmerken
techniek, en in het bijzonder: welke kenmerken moeten een plaats in
onderwijs krijgen?
Ter beantwoording van deze vraag deden we een literatuuronderzoek
raadpleegden mondeling een aantal deskundigen.
Het resultaat van dit onderzoek was een beschrijving van techniek in
kenmerken var techniek. Tevens bekeken we welke consequenties in
literatuur worden aangegeven voor de onderwijspraktijk.
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- 54 De techniek werd beschreven in vijf kenmerken:
1. techniek is een wezenskenmerk van de mens,
2. techniek betreft altijd een verandering van plaats en/of vorm van
materie, ,energie eri/of informatie,
3. techniek en natuurwetenschappen beinvloeden elkaar wederzijds,
4. technische vaardigheden zijn: ontwerpen, praktisch-technische vaardigheden
en vaardigheden in de omgang met technische produkten,
5. techniek en samenleving beinvloeden elkaar wederzijds.
Deze kenmerken kunrien als volgt in het onderwijs een plaats krijgen:
1. a. leerlingen worden in het onderwijs begeleid bij het vorrnen van een
eigen waarde-oordeel ten aanzien van de techniek, vanuit hun eigen
wereld- en levensbeschouwing,
b. leerlingen Jeren zien, dat zowel meisjes als jongens een plaats in de
techniek hebben,
c. het historisch perspectief van techniek moet worden behandeld,
2. materie, energie en informatie moeten in de techniek-Jessen evenredig aan
de orde komen,
3. de relatie tussen de natuurwetenschappen en de techniek wordt duidelijk
gemaakt,
4. Jeerlingen ontwerpen en maken in de techniek-lessen voorwerpen, en ze
len~n bestaande technische produkten te gebruiken,
5. leerlingen krijgen in het onderwijs zicht op de relatie tussen techniek en
samenleving.
We merken op; dat de beantwoording van deze eerste onderzoeksvraag een
dee! is van de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. In de
evaluatie van het door ons ontwikkelde lesmateriaal zal worden nagegaan of
en in hoeverre het mogelijk is de vijf genoemde kenmerken zo gestalte te
geven in het natuurkunde-onderwijs, dat de geste!de doelen ermee worden
bereikt. In hoofdstuk 6 zullen we nagaan wat de consequenties zijn voor een
zelfstandig vak techniek.
In dit hoofdstuk is beschreven welk beeld van techniek het onderwijs aan
Jeerlingen zou moeten geven. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven
welk beeld van techniek we vinden bij Jeer!ingen, die nog geen onderwijs
over techniek hebben genoten.
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HOOFDSTUK 4. DE ATTITUDE VAN LEERLINGEN TEGENO,VER TECHNIEK
Dit hoofdstuk gaat over de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag:
wat is het beeld van en de attitude tegenover techniek van leerlingen die
nog geen onderwijs in techniek gehad hebben.
In paragraaf ti..l werken we de vraagstelling nader uit, geven een overzicht
van eerder uitgevoerd onderzoek naar de ideeen van leerlingen over techniek
en stellen we enige hypothesen ter toetsing op. In paragraaf ti..2 beschrijven
we de onderzoeksopzet van dit deelonderzoek en in paragraaf ti..3 het
exploratief onderzoek dat heeft plaatsgevonden. In paragraaf ti..ti. beschrijven
we het hoofdonderzoek naar de attitude tegenover techniek en in paragraaf
ti..5 de conc!usies daarvan. Aan het eind van deze paragraaf geven we een
samenvatting in de vorm van een antwoord op de tweede onderzoeksvraag.
In paragrafen ti..6 en ti..7 beschrijven we de verdere ontwikkeling van de
gebruikte instrumenten om deze voor andere groepen leerlingen in Nederland
en in het buitenland geschikt te maken.

4.1 Uitwerking van de vraagstelling; eerder onderzoek
In de vraagstelling hebben we tot nu toe in het algemeen gesproken over
'leerlingen'. Het is nodig nader te bepalen van welke leerlingen we de
attitude wil!en bepalen.
Deze keuze hangt samen met de aanleiding om het onderzoek te doen,
namelijk het feit, dat techniek meer aandacht verdient in het natuurkundeonderwijs en dat er waarschijnlijk een zelfstandig vak techniek zal komen
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het ligt voor de hand om het attitude-onderzoek eveneens in de onderbouw
te doen. Het gaat er immers om een beeld te krijgen van de attitude van
de leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie als zij, die het lesmateriaal
zullen gebruiken.
Dit zou er voor pleiten om in het onderzoek de leerlingen in het tweede
leerjaar van het voortgezet '· onderwijs te nemen, zowel in het algemee:i
voortgezet onderwijs als in het lager beroepsonderwijs.
Echter, tussen deze beide onderwijsvormen zijn grote verschillen. Het zou
een te grote inspanning zijn voor een onderzoek om zowel het algemeen als
het lager beroepsonderwijs te bestrijken. Omdat de problemen bij de
introductie van het vak techniek waarschijnlijk het grootst zullen zijn in het
algemeen voortgezet onderwijs, waar nog geen ervaring is met het vak AT,
wordt alleen het algemeen voortgezet onderwijs in het onderzoek betrokken.
Om bovengenoemde redenen kiezen we dus voor leerlingen in de tweede klas
van het algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (avo en vwo).
De
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- 56 aspecten van deze attitude worden in het onderzoek betrokken? Om deze
keuze te maken wordt in een exploratief onderzoek nagegaan welke
dimensies voorkomen in de attitude van leerlin.gen tegenover techniek. We
beschrijven dit exploratief onderzoek in paragraaf lf.3 en gaan vervolgens na
welke dimensies van de attitude tegenover techniek we in het hoofdonderzoek betrekken.

fa is nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan op het gebied van de
attitude van leerlingen tegenover techniek. Er zijn geen gestandaardiseerde
instrumenten beschikbaar zoals bij de attitude tegenover diverse andere
objecten.
Vee! onderzoek is gedaan naar de attitude van leerlingen tegenover 'science'
(Schibeci 1984 en Ormerod in Kelly 1981). Uit het overzicht van Schibeci
blijkt, dat het geslacht van de leerlingen steeds de meest bepalende
variabele is (zie ook het overzicht bij Van Oost 1986). Vergeleken met de
hoeveelheid onderzoeken naar de attitude tegenover 'science' is er wat
betreft de attitude tegenover 'technology' nog weinig gedaan.
We beschrijven enkele onderzoeken naar de attitude tegenover techniek,
tegenover een onderdeel van de techniek of tegenover een verwant object.
In Australie onderzochten Parker en Rennie de interesse van meisjes en
jongens voor technische onderwerpen bij natuurkunde. Meisjes bleken minder
geinteresseerd te zijn dan jongens (Parker en Rennie 1986).
Sprensen deed een soortgelijk onderzoek in Denemarken en vond vergelijkbare resultaten (S/>rensen in Contributions to the third GASAT conference
1985).
Weltner e.a. (1980) onderzochten de interesse van 11 tot 16 jarige leerlingen
in de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van technische onderwerpen
vergeleken bij de interesse voor puur fysische onderwerpen. De leerlingen
bleken significant meer interesse te tonen voor de technische toepassingen
van de natuurkunde dan voor de natuurkunde zelf. Dit gold zowel voor de
meisjes als voor de jongens, zij het in sterkere mate voor de jongens. Ook
bleek de interesse in technische onderwerpen bij leerlingen van het platteland groter dan die van stadskinderen.
Het onderzoek is voortgezet door Haussler (1987), Hoffmann en Lehrke
(1986). Zij hebben nagegaan hoe de attitude tegenover technische onderwerpen zich · ontwikkeld heeft in de loop van de jaren, waarin leerlingen
natuurkunde-onderwijs ontvangen. De interesse blijkt af te nemen in de loop
van de leerjaren.
Een kleinschalig onderzoek in de Bondsrepubliek Duitsland is uitgevoerd door
Angele. Het betrof in totaal 500 leerlingen. De attitude van de leerlingen
bleek in het algemeen positief. Het beeld, dat leerlingen van techniek
hadden, bleek sterk bepaald te zijn door elektrische apparaten, transportmiddelen en de computer (Angele 1976).
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Het INIFES (Internationales lnstitut fGr Empirische Sozialforschung) voert een
studie uit naar de mening van jongeren over de moderne technologische
ontwikkelingen. Met name het al of niet aanwezig zijn van een zekere
angst voor deze ontwikkelingen wor-dt onderzocht. Het onderzoek geeft tot
nu toe aan dat deze angst niet aanwezig is bij de jongeren (Jaufmann en
Kistler 1986). Opnieuw blijkt de mening van meisjes significant te verschilJen van die van jongens: meisjes oordelen minder positief over de techniek.
Buhl (1983) noemt een onderzoek naar de houding van de bevolking in de
EEG tegenover techniek. Deze houding was overwegend positief.
In Engeland is door Page en Nash een verkennend onderzoek gedaan naar de
attitude van 14-jarige Jeerlingen tegenover techniek en industrie. Het ging
om ongeveer 9.800 Jeerlingen (5.100 jongens en 4.700 meisjes). Zij constateerden dat het geslacht van de leerlingen een discriminerende variabele
voor de attitude was (Page en No.sh 1980).
Als vervolg daarop is een onderzoek gedaan in het kader van het Oxford
Education Research Group (OERG) Technology project. In dit project ging
het vooral om de keuze van leerlingen om op veertienjarige leeftijd al of
niet techniek in hun examenpakket op te ne:nen. Er waren 370 Jeerlingen
bij dit onderzoek betrokken. lnteresse bleek de meest bepalende factor
daarbij (Nash e.a. 1984). Opnieuw werden significante verschillen tussen
me1sies en jongens gevonden: meisjes zijn minder geinteresseerd dan jongens.
Moore onderzocht de attitude van leerlingen tegenover· robots en computers.
Hij ontwikkelde daarvoor een attitude-vragenlijst, die hij CARAQ noemde
(Computer And Robots Attitude Questionnaire (Moore 1984)). Deze vragenlijst
werd aan 610 leerlingen in het secundair onderwijs voorgelegd. De schalen
waaruit deze vragenlijst bestond, zijn: 'School, Leisure, Career, Employment,
Social aspects, Threat of computers, Future, Lifestile of People who work
with computers'. Een belangrijke bepalende discriminerende variabele bleek
de ervaring met computers 'thuis te zijn (Moore in Raat en De Vries l 986i).
Leerlingen, die thuis een computer hadden, hadden een positievere houding
tegenover computers en robots.
Breakwell, Fife-Shaw, Lee en Spencer deden onderzoek naar de attitude van
534 studenten van universiteiten t~genover moderne technologieen. De
attitude bleek afhankelijk van het geslacht van de studenten (meisjes hebben
een minder positieve attitude dan jongens), hun vooropleiding en het beroep
van hun ouders (Breakwell e.a. 1985 en 1986).
Johnson en Murphy geven een overzicht van Britse attitude-onderzoeken
tegenover physics, waarbij ook de interesse voor technische onderwerpen
werd onderzocht. Meisjes blijken minder ervaring te hebben in de omgang
met technische voorwerpen en zijn minder geinteresseerd (Johnson en Murphy
1986).
Grant en Harding (1987) beschrijven een onderzoek in het kader van het
GATE-project
(GATE= Girls And Technology Education). Zij vonden
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met een genuanceerder oordeel over techniek bij meisjes.
In Zweden wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd aan de Universiteit
van Linkoping met betrekking tot de consequenties van technologische
ontwikkelingen voor de inhoud van het onderwijs. Een onderzoek in het
kader van dit programma wees uit, dat techniek door veel leerlingen
beschouwd wordt als een onderdeel van de natuurwetenschappen, waarbij men
niet het eigen karakter van de techniek ziet (Riis in Lehrke e.a. 1984).
In Nederland werd in opdracht van de Technische Hogeschool Delft een
onderzoek gedaan naar het beeld, dat 'het grote publiek' van techniek
heeft. We noemden dit onderzoek reeds in I .I .en zagen dat dit beeld zeer
beperkt en vertekend is. Bij het onderzoek waren ook schoolkinderen
betrokken.
Door Crombach, Feenstra e.a. is onderzoek gedaan naar de attitude van
leerlingen tegenover computers. Het doe! van het onderzoek was de
ontwikkeling van een vragenlijst met items van het Likert-type, waarmee de
attitude tegenover computers gemeten kan worden. De vragenlijst bestond
uit de volgende schalen:
plezier, angst, zelfvertrouwen, belang en
rolverdeling (tussen meisjes en jongens). Al deze dismensies waren a priori
gekozen en achteraf gevalideerd. Het onderzoek betrof ongeveer 1.200
leerlingen in het avo en vwo (Crombach e.a. 1986).
Aan de Universiteit van Twente wordt onderzoek gedaan naar de kennis van
leerlingen voor en na onderwijs in Algemene Technieken. In het Beginsituatie-Onderzoek AT (BO-AT) werd onderzocht wat de kennis van 1.530
leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs is ten aanzien van
technische onderwerpen. Uitgangspunt voor de keuze van de onderwerpen was
het leerplanvoorstel van de SLO voor AT. Behalve het schoolniveau van de
leerlingen was de enige discriminerende factor in de kennis van de leerlingen het geslacht: rneisjes hadden significant minder kennis van techniek .
dan jongens. Er was nauwelijks invloed van de urbanisatiegraad en het
beroep van de ouders (Streumer, Doornekamp en Van Bommel 1984).
Het vervolg op dit onderzoek was het Eindsituatie-Onderzoek AT en het
Assessment onderzoek. In het eerste onderzoek ging men na wat de kennis
was van in totaal 1.80 5 leerlingen van 13/14 jaar die geen AT, en in het
tweede onderzoek van leerlingen die we! AT hadden gevolgd. Op het
moment dat ons eigen onderzoek begon was dit onderzoek van de Universiteit Twente nog niet gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn van
belang voor de validering van onze eigen resultaten omdat het door ons
ontwikkelde attitude-instrument met slechts geringe aanpassingen door de
onderzoekers uit Twente is gebruikt voor hun onderzoek. Daarom worden
deze resultaten later in dit hoofdstuk beschreven.
In
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Techniek) deed De Leeuw een kleinschalig onderzoek naar de interesse van
me1sies en jongens in technische onderwerpen bij natuurkunde (vergelijkbaar
met Parker en Rennie, en Si>rensen; zie boven). Haar resultaten laten zien
dat meisjes minder geinteresseerd zijn in technische onderwerpen dan jongens
(De Leeuw I 986ii).
Op grond van de gegevens van bovengenoemde onderzoeken kunnen we een
gefundeerde vooronderstelling maken ten aanzien van de dimensies die de
attitude van de leerlingen tegenover techniek zullen bepalen.
Het zijn de volgende:
- interesse in techniek,
- positieve en negatieve gevolgen van techniek,
- technische beroepen,
- beperktheid of breedheid van het beeld van techniek,
- rolverdeling meisjes-jongens.
In het exploratief onderzoek en in het vooronderzoek is nagegaan inhoeverre
deze en andere dimensies inderdaad voorkwamen in de attitude van leerlingen. In paragraaf 4.3 wordt dit beschreven.
We stellen, eveneens op basis van de voorgaande gegevens over eerdere
onderzoeken, vijf hypothesen op, die in het onderzoek worden getoetst.
In de eerste plaats verwachten we dat het beeld, dat leerlingen van
techniek hebben, vertekend zal zijn en hiaten zal bevatten. Uit het
onderzoek in opdracht van de Technische Hogeschool Delft bleek, dat dit
voor de gemiddelde Nederlander geldt.
Onze eerste hypothese luidt:
I. Leerlingen hebben een onvolledig en vertekend beeld van techniek.
In diverse onderzoek in het buitenland
algemeen geinteresseerd zijn in techniek.

bleek

dat

l_e erlingen

over

het

Vrijwel alle onderzoeken Jaten zien dat de attitude van meisjes en, jongens
significant verschilt. Dit was reeds eerder bij onderzoeken naar de attitude
tegenover science gevonden.
Daarom stellen we als tweede en derde hypothese:
2. Zowel jongens als meisjes vertonen interesse in techniek.
3. Er zijn significante verschillen tussen de attitude van meisjes en die
van jongens.
Schoolniveau blijkt eveneens vaak een discriminerende variabele te zijn voor
de attitude tegenover techniek. Als vierde hypothese stellen we:
4. Er zijn significante verschillen tussen de attitude van leerlingen in
verschillende typen algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

- 60 De volgende variabele, die in sommige onderzoeken discrimirieerde, was
het beroep van de ouders. Hoewel er ook oncferzoeken bekend zijn, waarin
de invloed van deze moeilijk te bepalen variabele niet kon worden
aangetoond, stellen we als vijfde hypothese:
5. Er zijn significante verschillen tussen de attitude van leerlingen met
ouders met' een technisch beroep en leerlingen met ouders die een
niet-technisch beroep hebben.

4.2 Opzet van het attitude-onderzoek
De methodologie voor een attitude-onderzoek wordt in diverse publicaties
beschreven (o.a. bij Elms 1976, Henerson e.a. 1978, Oppenheimer 1978).
Het is gebruikelijk om eerst een exploratief onderzoek te doen waarin de
onderzoeker kennis maakt met het denken en spreken van de respondenten,
en waarin wordt onderzocht welke dimensies in de attitude aanwezig zijn
(Sell tie e.a. 197 6).
Dit onderzoek bestaat meestal uit interviews en/of een schriftelijke vragenlijst met open vragen.
Op basis van de resultaten van de interviews en open vragen stelt men een
schriftelijke vragenlijst op. Voor het type vragen zijn diverse mogelijkheden.
Aangezien het in dit onderzoek niet gaat om een bijdrage tot de
methodologie van attitude-onderzoeken kiezen we een gebruikelijk type item,
namelijk het type dat door Likert is ontworpen.
De vragenlijst ·. bevat van elke dimensie, die uit de interviews en open
vragen voortgekomen is, enkele items. In een proefafname met een
betrekkelijk kleine steekproef, wordt onderzocht of de dimensies voldoende
betrouwbaar en valide gemeten worden.
Dan wordt de lijst bijgesteld en de herziene versie fungeert als het
eigenlijke onderzoeksinstrument.
In het schema van figuur
samen.

~.!.

vatten we de opzet van dit deelonderzoek

De hypothesen hebben de volgende gevolgen voor de onderzoeksopzet.
Als onafhankelijke variabelen worden gekozen:
1. het geslacht van de leerlingen,
2. de schoolsoort (mavo, havo of vwo) van de leerlingen,
3. het beroep van de vader en moeder.
Afhankelijke variabelen zijn de attitude-dimensies.
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1.

Exploratief onderzoek
Literatuurstudie,
interviews/open vragen
Doel: hypothesevorming
aanwijzingen voor
attitude-dimensies

t
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Vooronderzoek
Proefversie Likertvragenlijst
Doel: vaststellen
attitude-di mensies

t
3.

Hoofdonderzoek
Likert-vragenlijst
opstellen/ open vragen
Doe!:
beantwoording
onderzoeksvraag 2

4.

Voortgezet onderzoek

+

Figuur 4.1. Onderzoeksopzet bij deelonderzoek 2
Omdat er weinig voorbeelden zijn van het meten van het beeld dat men
van techniek heeft, zullen we behalve de Likert-vragenlijst ook gebruik
maken van opstellen, schriftelijke open vragen en een lijst met onderwerpen
en beroepen, waarvan leerlingen kunnen aangeven in hoeverre die bij
techniek horen. Deze aanvullende instrumenten leveren extra informatie en
kunnen bovendien een taak vervullen bij de validering van de resultaten van
de Likert-vragenlijst. De Likert-vragenlijst en de aanvullende instrumenten
(opstellen, open vragen en de lijst met onderwerpen en beroepen) zijn bij
verschillende groepen leer lingen afgenomen.

4.3 Het exploratief onderzoek en het vooronderzoek
De interviews
Voor de interviews zijn twaalf leerlingen geselecteerd: zes jongens en zes
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zes in een 2 mavo klas. Van zes leerlingen had de werkende ouder (meestal
de vader) een uitgesproken technisch beroep (bijvoorbeeld timmerman, automonteur, waterleidingreparateur), van zes leerlingen had de werkende ouder
een uitgesproken niet-technisch beroep (bijvoorbeeld boekhouder, illustrator,
politieagent).
De duur van de interviews was twintig minuten tot een half uur .
De
leerlingen
werden
twee
aan
twee
geinterviewd
(twee koppels
jongen-jongen, twee koppels meisje-meisje en twee koppels meisje-jongen).
Het interview is met toestemming van de leerlingen op cassette opgenomen.
Achteraf zijn aantekeningen gemaakt.
Bij de interviews zijn de volgende vragen voorgelegd:
- waaraan denk je bij het woord techniek,
- vind je dat je veel of weinig in aanraking komt met techniek,
- interesseer je je voor techniek,
- noem eens wat technische beroepen, en zou je zelf zo' n beroep willen
hebben,
- is techniek iets heel moeilijks of kun je er we! iets van begrijpen,
- hoor je op school wel eens iets over techniek,
- wat vind je goed en wat slecht van techniek en waarom vind je dat?
Deze onderwerpen zijn ontleend aan de in paragraaf 4.1 beschreven
onderzoeken.
De lijst met schriftelijke open vragen

Een lijst met schriftelijke open vragen is afgenomen aan een 2 mavo klas
en een 2 vwo klas van twee verschillende scholen. De duur van de afname
was een lesuur. In totaal 48 leerlingen hebben de lijst ingevuld.
De in deze lijst gestelde vragen zijn:
I. Welke betekenissen van het woord techniek (ook we! technologie genoemd)
ken je?
2. Noem zoveel mogelijk technische apparaten.
3. Geef voorbeelden van techniek waarmee jij dagelijks in aanraking komt.
4. a. Noem wat dingen die jij in je vrije tijd doet en die met techniek te
maken hebben.
b. Lees je wel eens iets in de krant of in een tijdschrift over techniek?
Zo ja, wat dan?
c. Zie je op de TV we! eens iets over techniek?
Zo ja, wat dan?
5. a. Noem eens wat technische beroepen.
b. Zou jij zo' n beroep willen hebben?
Waarom we! of waarom niet?
6. Sommige mensen vinden techniek belangrijk voor de maatschappij.
Anderen denken daar anders over. Wat vind jij daarvan?
Leg uit met voorbeelden waarom je dat vindt.
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begrijpen vindt.
b. Geef ook voorbeelden van technische dingen die je wel te begrijpen
vindt.
8. a. Bij welk vak hoor je wel eens iets over techniek?
b. Wat hoor je daarbij over techniek?
9. a. Wat vind je goede kanten van techniek?
b. En wat vind je slechte kanten van techniek?
10.Als er op jouw school een vak 'techniek' zou komen, wat zou je bij dat
vak dan willen leren?
11.Heb je verder nog opmerkingen over de techniek of over technische
beroepen of over deze vragenlijst?
Ervaringen bij de interviews en open vragen
Enkele opvallende ervaringen bij de interviews en open vragen waren:
- mavo-leerlingen vonden het moeilijk om te omschrijven wat ze onder
techniek verstaan (ongeveer de helft van de mavo-leerlingen kon in het
geheel geen omschrijving geven van techniek~,
- een aantal leerlingen (ongeveer de helft van de havo/vwo-leerlingen)
gebruikte techniek in de zin van 'de manier waarop je iets doet'
(bijvoorbeeld: 'de techniek van het voetballen' ),
vrijwel alle genoemde voorwerpen zijn elektrische apparaten, ook de
computer wordt vaak genoemd,
- geen enkele leerling noemde voorbeelden van techniek die niet uit onze
eeuw komen. De stoommachine werd zelfs een keer expliciet afgewezen,
- vrijwel alle leerlingen stonden positief tegenover techniek, maar ze konden
geen genuanceerd oordeel geven,
- een meisje, dat veel intelligente opmerkingen maakte over de techniek en
er via haar vader ervaring mee had, voelde er ondanks dat niet voor om
techniek te gaan leren, omdat dit 'mannenwerk' is.
De proefversie van de Likert-vragenlijst

Gebruik makend van uitspraken van leerlingen in de interviews en de
schriftelijke open vragen zijn 82 items opgesteld over de techniek. Volgens
Segers (1983) is dit een goede manier om te komen tot items, die door de
respondenten goed te beantwoorden zijn.
In deze verzameling items zijn de volgende aspecten vertegenwoordigd:
- breedheid van het beeld van techniek,
- interesse voor techniek,
- belangrijkheid van techniek,
- moeilijkheid van techniek,
- · rolverdeling meisjes-jongens en techniek,
- technische beroepen,
- goede en slechte gevolgen van techniek (waarin ook enkele items over
ontwikkelingslanden),
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Van deze dimensies werd in de interviews en schriftelijke open vragen
duidelijk, dat de meeste leerlingen er hun gedachten over bepaald hebben en
tot een mening gekomen zijn.
Alleen de laatste dimensie is uit theoretische overwegingen toegevoegd.
Creativiteit is zo' n belangrijk gegeven in de techniek (zie paragraaf 3.5),
dat we meenden dat deze in de proefversie van de Likert-vragenlijst moest
worden ingevoegd. Analyse van de resultaten van de proefafname zou uit
moeten wijzen of dit gerechtvaardigd was.
In de inleiding van de vragenlijst is geen omschrijving van techniek opgeno~
men. Het ging er immers mede om te onderzoeken wat de leerlingen onder
techniek verstaan. Wei is in de inleiding de opvatting van techniek als 'de
manier waarop je iets doet' als niet bedoeld aangewezen.
De tekst van de inleiding is te vinden in Bijlage 2 (de inleidende tekst van
de definitieve versie, die in deze Bijlage staat, is gelijk aan die van de
proef versie).
De proefversie is op elf scholen afgenomen aan 248 leerlingen, verdeeld
over zes mavo-klassen,. drie havo-klassen en twee vwo-klassen.
Er waren zowel scholen uit grote als uit middelgrote en kleinere plaatsen
vertegenwoordigd, evenals bijzondere en B.ijksscholen. Verder is gelet op een
goede verdeling over de vier windstreken van het land.
Er is geen school in de steekproef opgenomen, die een lbo-.afdeling heeft.
Het onderzoek beperkt zich immers tot avo en vwo; een lbo-afdeling zou
een storende invloed kunnen hebben.
Ook verlengde-brugklassen zijn niet opgenomen, omdat we later overeenkomsten en verschillen tussen schooltypen willen onderzoeken.
De vragenlijsten zijn afgenomen door de natuurkunde-docent. Deze heeft als
instructie gekregen om zo min mogelijk informatie over de vragenlijst van
tevoren te geven.
Op de data zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:
1. berekening van de gemiddelde score per vraag met de standaarddeviatie,
2. de item-totaal-correlatie van elk item en de homogeniteitscoefficient
alpha van de hele lijst,
3. factor-analyse,
volgens
de
hoofdcomponenten-methode,
gevolgd door
varimax-rotatie met als maximaal aantal factoren 15.
De resultaten van de proefafname waren de volgende.
Alie vragen vertoonden een goede spreiding (tenminste 0,80) behalve de
vragen over de rolverdeling me1sjes-jongens in de techniek (laagste
standaarddeviatie: 0,60). Leerlingen waren het er blijkbaar nogal over eens,
dat meisjes e n jongens beide geschikt z ijn voor techniek. Om statistische
redenen zouden we deze items dan ook beter kunnen verwijderen. Om
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inhoudelijke redenen is dit niet gedaan. Verwijdering van deze vragen zou
het verlies van een essentiele dimensie in de attitude betekenen en de
validiteit schaden. Omdat de vragen zo neutraal en evenwichtig mogelijk
gesteld waren is geen wijziging in de formulering van de J..,ikert-items
aangebracht.
De item-totaal correlaties .van de meeste items (51 van 82) was groter dan
0,20. Deze items dragen dus redelijk tot goed bij aan de totale attitude.
Van 15 items was de item-totaal-correlatie kleiner dan 0,10. De homogeniteitscoefficient alpha van de vragenlijst was 0,81.
De factor-analyse (uitgevoerd zonder bepaling van het aantal factoren
vooraf) leverde vijftien factoren op, waarvan de eerste dertien goed te
interpreteren waren en de eerste veertien een eigenwaarde hoger dan I
hadden.
De factoren werden aJs volgt benoemd, op grond van de items met een
factorlading groter dan 0,30 (het aantal items bij een factor staat tussen
haakjes aangegeven):
I.
(15) interesse in techniek (voorbeeld: Iv lees graag technische tijdschriften),
2.
(8) rolverdeling in techniek (voorbeeld: Het is een goede zaak als
meisjes leren stekkers aan snoeren te zetten),
3.
(9) belang van techniek (voorbeeld: Zonder techniek zouden er meer
problemen in de wereld zijn),
4.
(6) doorzichtigheid van techniek (voorbeeld: Ik weet eigenlijk niet wat
het woord techniek inhoudt),
5.
(4) moeilijkheid van techniek (voorbeeld: Je moet wel knap zijn om
techniek te kunnen studeren),
6.
(7) techniek als hobby (voorbeeld: Ik vind het Jeuk om thuis zelf iets
te repareren),
7.
(4) handvaardigheid bij techniek (voorbeeJd: Bij techniek leer je
apparaten in elkaar zetten),
8.
(4) meisjes en repareren (voorbeeld: Meisjes moeten zelf hun fietsband
kunnen plakken),
9.
(3) techniek en school (voorbeeld: Op school hoor je weinig over
techniek),
10. (5) algemeenheid van voorkomen (voorbeeld: Alie beroepen hebben we!
met techniek te maken),
11. (4) bekendheid met techniek (voorbeeld: Ik weet vrij goed hoe een
koffiezetapparaat werkt),
12. (4) voortgang in de techniek (voorbeeld: Honderd jaar geleden bestond
er geen techniek),
13. (3) creativiteit (voorbeeld: Bezig zijn met techniek is erg creatief),
14. (1) techniek en ontwikkelingslanden (enige item: Techniek is goed voor
ontwikkelingslanden),
15. (3) (niet goed te interpreteren op grond van de drie items met
factorlading groter dan 0,30).
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Wanneer we deze factoren vergelijken met de a priori veronderstelde
dimensies. zien we een goede overeenkomst: de dimensies 'interesse voor
techniek',
'rolverdeling
meisjes-jongens', 'belangrijkheid van techniek',
'moeilijkheid van techniek' en 'creativiteit in techniek' zijn door de factoranalyse bevestigd. De dimensie 'breedheid van techniek' is terug te vinden
in de factoren 'doorzichtigheid van techniek' , 'handvaardigheid, bij techniek' ,
'bekendheid met techniek' en 'ontwikkelingen in de techniek' . Alleen de
dimensies 'goede en slechte gevolgen van techniek' en 'technische beroepen'
zijn niet terug te vinden in de factoren.

4.4 Het hoofdonderzoek naar de attitude tegenover techniek
In deze paragraaf beschrijven we het hoofdonderzoek van de tweede
deelvraag waarin het gaat om de attitude van leerlingen tegenover techniek.
We beginnen met de samenstelling van de definitieve versie van de Likertvragenlijst.
In het hoofdonderzoek is ook gebruik gemaakt van aanvullende instrumenten:
opstellen, een lijst met schriftelijke open vragen en een lijst met onderwerpen en beroepen, waarvan de leerlingen aangeven inhoeverre ze bij techniek
horen. In de conclusies, die we in paragraaf 4.5 zullen geven, betrekken we
zowel de resultaten van de Likert-vragenlijst als die van de aanvullende
instrumenten.

Samenstelling van de definitieve vragenlijst
Bij de samenstelling van de definitieve versie van de Likert-vragenlijst zijn
zoveel mogelijk factoren meegenomen. Factor 15 is verwijderd, omdat de
items met een factorlading groter dan 0,30 op deze factor geen zinvolle
interpretatie van deze factor toelieten. Zeven items zijn verwijderd, omdat
ze een !age item-totaal-correlatie hadden en behoorden tot een factor,
waarin al voldoende items zaten. Om na te gaan of de factor over
ontwikkelingslanden, door toevoeging van enkele items, een groter percentage
variatie zou kunnen verklaren, zijn nog drie items daarover geformuleerd.
Het aantal items van de definitieve vragenlijst komt zodoende op 78.
De inleidende tekst bleek bij de proefafname geen problemen te geven voor
de leerlingen.
Wei is de formulering van de vraag naar het beroep van de ouders gewijzigd. Soms waren de antwoorden daarop zo algemeen (bijvoorbeeld: 'ambtenaar' ), dat niet te bepalen was of het beroep technisc:h was of niet.
In dit stadium van het onderzoek is bewust nog niet overgegaan tot het
construeren van schalen op basis van de gevonden factoren. Het leek beter
om pas bij vervolgonderzoek onder andere leeftijdsgroepen en andere schoolsoorten (basisonderwijs, Ibo, mbo) de vragenlijst tot een gestandariseerd
instrument te maken.
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Steekproefsamenstelling
De definitieve versie van de vragenlijst is afgenomen op 77 scholen aan in
totaal 2.631 leerlingen in het tweede leerjaar van het mavo, havo en vwo.
De steefproef was gestratificeerd naar windstreek van het land, grootte van
de plaats (groot, middelgroot, klein), signatuur van de school (rijksscholen,
protestantse en rooms-katholieke scholen).
De samenstelling van de steekproef staat in tabel lj.. J.

Tabel lj..J Aantallen scholen per streek en grootte van de plaats
grootte plaats

*

< 50.000

noord

oost

zuid

west

8

J lj.

11

Jlj.

2

6

5

13

5

8

17

22

27

77

>50.000 <100.000

»

100.000

totaal

*

20

8

totaal

Gegevens over het inwonertal van de betreffende plaatsen zijn ontleend
aan het Statistisch Zakboek 198/j..

De verdeling naar schooltype en signatuur staat in tabel lj..2.

Tabel lj..2 Aantal scholen per type school
type school

rijksschool

roomskatholiek

protestants

totaal

7

8

3

18

categorale mavo

23

11

25

59

totaal

30

19

28

77

scholengemeenschap

De steekproef is redelijk representatief voor de tweede klas leerlingen in
het avo en vwo op Nederlandse scholen.
Van de 2.631 leerlingen waren l .21j.6 jongens en 1.385 meisjes.
Het aantal mavo-leerlingen was l .lj.98, het aantal havo-leerlingen was 253,
het aantal leerlingen in een cominatieklas was 521j. en het aantal
vwo-leerlingen was 356.
De leeftijdsverdeling van de leerlingen was: 6 leerlingen van 12 jaar, 1.lj.79
leerlingen van 13 jaar, 960 leerlingen van l lj. jaar en 186 leerlingen van 15
jaar of ouder.
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De beroepen van de ouders zijn ingedeeld naar technische en niet-technische
beroepen.
Als technische beroepen zijn benoemd:
beroepen, waarvoor een technische vooropleiding vereist is (its, mts, hts,
tu),
beroepen, waarin intensief van technische apparatuur gebruik gemaakt
wordt, zodat meer dan oppervlakkige kennis ervan verondersteld mag
word en.
Voorbeelden van de eerste soort technische beroepen zijn: metselaar,
electricien, timmerman, schilder, verwarmingsmonteur, dakdekker, loodgieter.
Voorbeelden van de tweede soort zijn: vrachtwagenchauffeur, concierge, boer
met eigen bedrijf, beroepen in de automatisering.
Voor de niet-technische beroepen blijven dan de verzorgende en administratieve beroepen over. Voorbeelden daarvan zijn: boekhouder, secretaris,
(register )accountant, telefonist, receptionist, schoonmaker, vertaler. Bij deze
beroepsaanduidingen van zowel mannen als vrouwen is steeds de mannelijke
aanduiding gegeven.
Van veel ouders was het beroep niet in te delen omdat het te onduidelijk
was omschreven. Met · de niet-werkende ouders zijn deze ingedeeld in een
rest-categorie.
•
In tabel 4.3 is de verdeling naar beroepen weergegeven.
Tabel 4.3 Aantallen ouders met technische en .niet-technische beroepen
ouder
vaders
vaders
vaders
moeders
moeders
moeders

beroep
technisch
ni et-tee hnisch
rest
technisch
niet-technisch
rest

aantal
1.415
733
483
112
752

1.767

Analyse van de resultaten van de Likert-vragenJijst

Van de data zijn de volgende gegevens berekend:
l. de frequentie-verdeling per item,
2. de item-totaal-correlatie van elk item en de homogeniteitscoefficient
alpha van de hele lijst,
3. factor-analyse van de hele lijst en berekening van . de factorscores van
elke leerling,
4. toetsing van verschillen in factorscores tussen de in de hypothesen
genoemde subgroepen met een tweezijdige t-toets.
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Voor een bespreking van de resultaten rangschikken we de items aan de
hand van de resultaten van de factor-analyse.
De resultaten van de factor-analyse en de t-toetsen van de factorscores zijn
hieronder weergegeven.
Een toelichting bij enkele statistische termen staat in Bijlage 8.
Uit de factor-analyse (weer uitgevoerd zonder bepaling van het aantal
factoren vooraf) komen twintig factoren naar voren, waarvan de eerste
veertien goed te benoemen zijn en de eerste zes een eigenwaarde groter
dan 1 hebben.
De factoren (en de bijbehorende aantallen items) zijn:
(17) interesse in techniek (36,9% var.),
I.
(8) rolverdeling in de technlek (12,2% var.),
2.
(7) diversiteit van techniek (7,9% var.),
3.
(7) belang van techniek (7 ,0% var.),
4.
(4) bekendheid met techniek (4,3% var.),
5.
(4) meisjes en repareren (3,9% var.),
6.
(4) creativiteit en techniek (3,7% var.),
7.
(3) techniek op school (3,0% var.),
8.
(3) moeilijkheid van techniek (3,0% var.),
9.
10. (2) techniek en ontwikkelingslanden (2,5% var.),
11. (2) belang van techniek (2) (2,2% var.),
12. (I) keuze van een technisch beroep (1,9% var.),
13. (2) diversiteit van techniek (2) (1,8% var.),
14. (I) handvaardigheid en techniek (1,7% var.).
In Bijlage 2 is per factor aangegeven welke items een factorlading groter
dan 0,30 hebben.
Deze resultaten vertonen een redelijke overeenkomst met de resultaten bij
de proefversie. Het is bekend dat de uitkomst van een factor-analyse sterk
kan veranderen bij verandering van de steekproef. In ons geval komen de
resultaten goed overeen. De factoren lijken dus betrouwbaar.
Met een tweezijdige t-toets zijn de verschillen tussen meisjes en jongens,
tussen de schooltypen en tussen de technische en niet- technische ouders
getoets. De data van de twee te vergelijken subgroepen worden bij t-toetsen
geacht gelijke variantie te hebben. Met een F-toets is nagegaan of aan deze
eis voldaan is (de F-waarde, die daartoe berekend wordt i~ het quotient van
de beide varianties). Zo niet, dan is gebruik gemaakt van een alternatieve
berekening van de gecombineerde varianties (de 'separate variance').
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mavo-leerlingen tegenover havo- en vwo-leerlingen. We verwachtten dat de
indeling mavo versus havo/vwo de grootste verschillen te zien zou geven.
In de steekproef zaten veel mavo-leerlingen van categorale mavo-scholen;
havo- en vwo-leerlingen zaten vaak in een scholengemeenschap. Deze
indeling geeft bovendien de evenwichtigste verdeling van de leerlingen (1.498
mavo-Ieerlingen tegenover 1.133 havo- en vwo-leerlingen).
De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.4 en 4.5.

Tabel 4.4 Verschillen meisjes-jongens en mavo-havo/vwo per
factor

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

jongens

- meisjes

mavo

t-waarde

p-waarde

t-waarde

- 25,6
16,5
- 12,8
2,3
8,3
1,7
1,-1
0,4
0,6
2,8
5,4
6,0
4,4
6,9

o,oo
o,oo
o,oo
0,02
0,00
0,09 *
0,26 *
0,68 *
0,53 ·*
0,01
0,00

o,oo

0,00

o,oo

2,5
1,0
- 8,0
2,6
3,8
- 0,1
3,2
- 0,6
- 1,1
- 2,8
- 0,4
- 2,4
0,8
11,2

-

havo/vwo
p-waarde
0,01
0,32
0,00
0,01
0,00
0,95

*·

o,oo

0,58
0,26
0,01
0,68
0,02
0,43

*
*

o,oo

* Niet significant op 5%-niveau.

Uit tabel 4.4 volgt dat er bij tien van de veertien factoren significante
verschillen tussen meisjes en jongens optreden. Bij de factoren 6 tot en met
9 treden geen significante verschillen op.Uit het teken van de t-waarde
volgt, dat bij de meeste factoren jongens een gunstigere attitude hebben dan
meisjes.
Tussen mavo- en havo/vwo-leerlingen treden bij slechts drie factoren geen
significante verschillen op.
Uit tabel 4.5 blijkt dat slechts bij drie van de veertien factoren significante
verschillen tussen technische en niet-technische vaders gevonden worden en
slechts bij twee van de veertien factoren tussen technische en niettechnische moeders.
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factor
vader
Factor
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*

moeder

t-waarde

p-waarde

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

0,07
0,31

*
*

0,08
0,07
0,91
0,01
0,73
0,41
0,36
0,23
0,62
0,58
0,03

*
*
*

-

-

o,oo

t-waarde

*
*
*
*
i(

*

0,2
1,4
- 0,8
- 0,9
2,1
0,9
- 0,5
0,6
0,4
1,8
- 1,4
0,2
0,8
2,1

p-waarde
0,83
0,16
0,42
0,35
0,04
0,38
0,65
0,56
0,66
0,07
0,17
0,85
0,44
0,04

*
*
*
*
*
*
*
·~

*
*
*
*

Niet significant op 5%-niveau

We vatten de verkregen resultaten van de frequentie-analyse (zie Bijlage 2)
en de t-toetsen per factor als volgt samen:
1.
de gemiddelde interesse van de leerlingen is matig positief (dit blijkt
uit de scores bij de items van factor 1). De interesse van jongens is
significant groter dan die van meisjes; de interesse van mavo-leerlingen
is groter dan die van havo- en vwo-leerlingen,
2.
zowel meisjes als jongens vinden dat meisjes even geschikt zijn voor
techniek als jongens. Meisjes vinden dat Sterker dan jongens,
over het algemeen wordt ontkend dat techniek beperkt is tot bijvoor3.
beeld elektriciteit of computers, Jongens ontkennen dat sterker dan
me1s1es en havo- en vwo-leerlingen sterker dan mavo-leerlingen,
4.
het belang van de techniek wordt ingezien. Jongens zien dat meer dan
meisjes en mavo-leerlingen meer dan havo- en vwo-leerlingen,
5.
de bekendheid met techniek is niet groot. Meisjes zijn minder bekend
met techniek dan jongens en havo- en vwo-leerlingen minder dan
mavo-leerlingen,
6.
leerlingen vinden dat meisjes net zo goed als jongens moeten leren
dingen te repareren,
. 7.
de rol van creativiteit in de techniek wordt matig onderkend; mavoleerlingen zien die meer dan havo- en vwo-leerlingen,
8.
leerlingen vinden dat ze op school (te) weinig over techniek horen,
techniek wordt als niet moeilijk beoordeeld,
· 9.
l 0. het belang van techniek voor ontwikkelingslanden wordt ingezien.
Jongens zien dat meer dan meisjes en havo- en vwo-leerlingen meer
dan mavo-leerlingen,
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het wordt moeilijk gevonden om al te zeggen of men een technisch
beroep zal kiezen. Meisjes weten dat minder dan jongens,
verschillen tussen leerlingen met technische en niet-technische vaders of
moeders geven geen duidelijk beeld. Meestal discrimineert het beroepvan de vader of moeder niet en in die gevallen waarin het wel
gebeurt is het verschil moeilijk te verklaren (een voorbeeld: leerlingen
met een technische vader en/of moeder zien minder (!) de rol van
creativiteit in de techniek en vinden techniek moeilijker). Hoewel we
het vermoeden hebben dat het beroep van de ouders wel degelijk van
invloed is op de attitude van de leerlingen, hebben we dat hier niet
kunnen aantonen. Wellicht zijn de verschillen beter te achterhalen
wanneer naar de status van het beroep of het niveau van de opleiding
gekeken wordt. Overigens merken we op dat in het Beginsituatieonderzoek AT van Streumer, Doornekamp en Van Bommel de invloed
van het beroep van de ouders ook niet aangetoond kon worden.

De opsteUen, de lijst met schriftelijke open vragen, de lijst met onderwerpen en beroepen
De opdracht voor het opstellen luidde: "Schrijf een opstel van drie kantjes
of minder over 'Wat ik van techniek vind'. Probeer daarin te verwerken
wat volgens jou techniek eigenlijk is".
De vragen in de lijst met schriftelijke open vragen luidden:
1. Geef een omschrijving van wat volgens jou het woord 'techniek' (of
technologie) inhoudt.
2. Sommige mensen zeggen dat je in de techniek creatief bezig kunt zijn.
Volg_ens anderen is dat juist niet zo.
Wat denk jij daarvan?
Geef in je antwoord ook wat voorbeelden.
3. Sommige mensen zeggen dat meisjes niet geschikt zijn voor techniek.
Anderen denken daar anders over.
Wat vind jij ervan?
Geef in je antwoord . ook wat voorbeelden (misschien ken je we! een
meisjes of vrouw, die in de techniek werkt of een technische opleiding
volgt).
4. Wat is volgens jou het verschil tussen natuurkunde en techniek?
Geef in je antwoord ook wat voorbeelden om het verschil duidelijk te
laten zien.
Vraag
is opgenomen om na te gaan hoeveel leerlingen uitgaan van
'techniek' als de manier waarop je iets doet. Bij de analyse aan het eind
van deze paragraaf zullen we deze vraag verder niet gebrui~en, omdat de
opstellen meer informatie lev-eren over het beeld dat leerlingen van techniek
hebben dan deze vraag.
Vraag 2 is opgenomen om na te gaan wat leerlingen verstaan onder
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enkele items van de Likert-vragenlijst en is voor de meeste leerlingen
waarschijnlijk een tamelijk moeilijk woord.
Vraag 3 is opgenomen omdat de items in de Likert-vragenlijst een zo
scheve verdeling in de antwoorden vertonen, dat ze betrekkelijk weinig
informatie opleveren. Om meer te weten te komen over de ideeen · van
leerlingen, wat betreft de rolverdeling meisjes-jongens in de techniek, maken
we gebruik van deze vraag.
In vraag 4 gaat het om de relatie tussen natuurkunde en techniek. Gezien
vanuit het begrip 'techniek' zelf is deze relatie belangrijk. We willen
daarom nagaan welke ideeen leerlingen hierover hebben.
De lijst met onderwerpen en beroepen bestaat uit items met een vijfpuntschaal; waarop leerlingen aangeven inhoeverre volgens hen het betreffende onderwerp of beroep hoort bij techniek (zie Bijlage 3).
De analyse van de resultaten van deze aanvullende instrumenten is verricht
door Van Wersch (1985).
De wijze van analyseren en de resultaten daarvan zijn de volgende.
Opstellen
In totaal 88 opstellen zijn geanalyseerd (39 van jongens en 49 van meisjes;
42 van havo,- en vwo-leerlingen en 46 van mavo-leerlingen).
De opstellen zijn geanalyseerd door relevante trefwoorden te turven en deze
in te delen in clusters. Per cluster is berekend welk percentage van alle
leerlingen een trefwoord van dat cluster in zijn of haar opstel heeft
gebruikt.
De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in Bijlage 3. Uit de
resultaten blijkt dat leerlingen in hun opstellen techniek vooral associeren
met elektriciteit, computers, vervoersmiddelen, apparaten en machines. Ze
noemen slechts weinig begrippen, die met de proces-kant van techniek te
maken hebben (bijvoorbeeld ontwerpen of maken).

Lijst met schriftelijke open vragen
De lijst met schriftelijke open vragen is door 250 leerlingen ingevuld (l 38
meisjes en 112 jongens; 25 mavo-leerlingen en 225 havo- en vwo-leerlingen).
Uit de antwoorden op vraag 1 blijkt dat ongeveer 10% van de leerlingen,
ondanks de inleidende tekst, 'techniek' nog opvat als 'de manier waarop je
iets doet'.
Uit de antwoorden op vraag 2 blijkt dat leerlingen creativiteit vooral
associeren met knutselen en vrijetijdsbesteding. Bij de interpretatie van de
betreffende Likert-items zullen we hiermee rekening moeten houden.
Uit de beantwoording van vraag 3 blijkt dat weliswaar 85% van de
leerlingen vindt dat meisjes even geschikt zijn voor techniek als jongens,
maar dat slechts 30% in staat is dit met een voorbeeld te motiveren.
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in categorieen, die elk een verband tussen natuurkunde en techniek
aangeven. Deze categorien en de percentages leerlingen, die de betreffende
categorie in hun antwoord benoemd hebben, zijn:
14%
1.
bij natuurkunde doe je proeven en bij techniek niet
24%
2.
natuurkunde is de theorie, techniek de praktijk
19%
3.
natuurkunde gaat over de natuur, techniek over apparaten
3%
in de techniek pas je natuurkunde toe
4.
natuurkunde en techniek zijn hetzelfde
7%
5.
31%
geen (duidelijk) antwoord
6.
We kunnen uit deze cijfers opmaken dat slechts weinig leerlingen in staat
zijn een goed verband aan te geven. Alleen het tweede en het vierde
verband zijn correct (maar onvolledig).

Lijst met onderwerpen en beroepen
De vragenlijst met onderwerpen en beroepen is door 421 leerlingen van klas
2 mavo, havo en vwo ingevuld.
De frequentieverdeling van de antwoorden is in Bijlage 3 gegeven.
Onderwerpen en beroepen, die met elektriciteit te maken hebben, worden
het sterkst met techniek geassocieerd. Moderne voorwerpen worden sterker
bij techniek gerekend dan oudere, ingewikkelde voorwerpen of handelingen
sterker dan eenvoudige. Verzorgende beroepen worden het minst met
techniek geassocieerd.
Wanneer men de onderwerpen en beroepen indeelt in twee groepen: de
'harde' techniek (voorbeelden: computer, ele!~trische schakeling, radio) en de
'zachte' techniek (voorbeelden: kleding ontwerpen, bierbrouwen) blijken de
onderwerpen en beroepen, behorende tot de 'harde' techniek, meer met
techniek geassocieerd te worden dan de ' zachte' techniek.

4.5 Bespreking van de resultaten
Eerst besteden we aandacht aan de betrouwbaarheid en de validiteit van de
gevonden resultaten.
Vervolgens gaan we na of de resultaten, die in de vorige paragraaf
beschreven zijn, de hypothesen bevestigen dan we! tot verwerping ervan
lei den.

4.5.l Betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten
Om na te gaan hoe betrouwbaar de resultaten op de Likert-vragenlijst zijn,
maken we gebruik van de homogeniteitscoefficient alpha. Strikt genomen is
alpha geen maat voor de betrouwbaarheid, want er vindt niet echt een
herhaling van de meting plaats. Toch is het gebruikelijk om alpha te
gebruiken, omdat een exacte herhaling van de meting meestal niet mogelijk
is.
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tot een cluster samengevoegd. Vervolgens is de alpha van die cluster items
bepaa!d.
De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabe! 4.6.
Tabel 4.6 Homogeniteit van de clusters
cluster van items
bij factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-15

alpha

aantal
items

0,90
0,72
0,58
0,62
0,58
0,57
0,47
0,52
0,47
0,49
<0,30

17
8
7
7
4
4
4
3
3
2
1 of 2

De homogeniteit van de eerste zes clusters is voldoende wanneer we 0,50
als ondergrens voor alpha beschouwen.
Conclusies, die ·gebaseerd zijn op de overige clusters moeten met enige
voorzichtigheid getrokken worden, daar de betrouwbaarheid niet op grond van
homogeniteit kan worden vastgesteld.
Wat de resultaten van de analyse van de aanvu11ende instrumenten betreft:
waar deze hetzelfde vragen als de Likert-vragenlijst, _komen de resultaten
overeen. Bij beide instrumenten zijn de !eerlingen het er over eens dat
meisjes even geschikt zijn voor techniek als jongens. Bij beide instrumenten
geven leerlingen aan dat volgens hen creativiteit in de techniek een rol
speelt.
Over de validiteit merken we het volgende op:
1. Inhoudsvaliditeit (•content validity').
Deze soort validiteit betreft de representativiteit van de inhoud van de
items ten opzichte van de totale attitude, met andere woorden: geven de
items samen voldoende aspecten van de attitude weer? Het is nodig om
dit soort validiteit na te gaan. Een probleem is we!, dat deze vrijwel
a11een door (subjectieve) beoordeling is vast te stellen. Daarom is · het
onverstandig al!een op inhoudsvaliditeit te vertrouwen (Ghise11i 1984,
Ker!iner 1973).
Wat betreft de componenten in de attitude is aan de eis van inhoudsvaliditeit voldaan: zowel de affectieve als de cognitieve component zijn
vertegenwoordigd. Tevens zijn er enkele items die naar een feitelijk of
voorgenomen gedrag ten aanzien van techniek of technische beroepen
vragen. Om na te gaan in hoeverre de antwoorde n op items, die het
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observeren. Dit zou het onderzoek echter te omvangrijk maken en is
daarom niet gedaan.
De volgende vraag is: inhoeverre geven de items de attitudecomponenten
volledig weer? Omdat de vragenlijst tot stand gekomen is: op grond van
een vooronderzoek, waarin leerlingen voldoende gelegenheid hebben gehad
om te spreken of te schrijven over hun ideeen over techniek, nemen we
aan, dat we de belangrijkste dimensies in de attitude hebben gemeten.
Dit wordt bevestigd door de . analyse van de opstellen, waaruit geen
nieuwe aspecten naar voren gekomen zijn.
Bij de schriftelijke open vragen dacht ongeveer 10% van de leerlingen in
eerste instantie bij techniek aan 'de manier waarop je iets doet'. Maar
de meeste items in de Likert-vragenlijst zijn zo geformuleerd, dat deze
opvatting voor beantwoording niet bruikbaar is, omdat het i tern dan geen
zinvolle · betekenis heeft. We mogen dus aannemen dat de leerlingen bij de
beantwoording van de meeste items bij 'techniek' niet gedacht hebben
aan ' de manier waarop je iets doet' •
2. Criterium validiteit ('criterion-related validity').
Deze soort validiteit is te bepalen door vergelijking met andere instrumenten, die gelijktijdig ('current validity') of op een ander tijdstip
(bijvoorbeeld later: 'predictive validity') hetzelfde pretenderen te meten.
In de literatuur (zie par. ~.I) vonden we enkele onderzoeken naar de
attitude tegenover (aspecten van) techniek.
Over het algemeen zijn er goede overeenkomsten tussen die onderzoeken
en ons eigen onderzoek.
Enkele voorbeelden:
- de leerlingen zijn redelijk geinteresseerd in techniek,
het beeld dat de leerlingen van techniek hebben is beperkt (voornamelijk tot elektrische apparaten en computers),
- er zijn verschillen tussen meisjes en jongens,
- er zijn verschillen tussen leerlingen in verschillende schociltypen.
3. Begripsvaliditeit (•construct validity').
Bij deze soort validiteit gaat het om de vraag, welke begrippen de
variantie in de resultaten kunnen verklaren.
Kerliner (1973) noemt factor-analyse als het krachtigste middel orn deze
soort validiteit vast te stellen.
Aangezien de in onze resultaten gevonden factoren goed te interpreteren
zijn, kunnen we spreken van een goede begripsvaliditeit.
Bovendien komen de belangrijkste van de factoren overeen met de
factoren die in andere onderzoeken (bijvoorbeeld die van Crombach c.s.
1986) gevonden werden. Voorbeelden van zulke factoren zijn: interesse,
rolverdeling, belang, bekendheid met techniek. Er is eveneens overeenkomst met de schalen die Kremers (1981) samenstelde om de attitude
tegenover wiskunde te meten: plezier en motivatie, angst en moeilijkheid,
relevantie.
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Onze vragenlijst is, met geringe aanpassingen, gebruikt door Streumer,
Doornekamp en Bonekamp (1987) in hun Eindsituatie- en Assessementonderzoek. Hun resultaten onder 15-jarige leerlingen in het Ibo, mavo,
havo en vwo geven dezelfde factoren te zien en vergelijkbare resultaten
op de overeenkomstige factoren (Streumer, Doornekamp en Bonekamp
1987).
Ook bij de verdere ontwikkeling van onze vragenlijst blijken de gevonden
factoren telkens bevestigd te worden (De Klerk Wolters en De Vries
1986). Dit geldt eveneens bij de internationale uitbreiding, die het
onderzoek inmiddels gekregen heeft.
Samenvattend stellen we, dat de met de Likert-vragenlijst verkregen
resultaten voldoende betrouwbaar en valide zijn, in elk geval voor de eerste
zes factoren.

4.5.2 Conclusies met betrekking tot de hypothesen
Met de verkregen resultaten zijn we in staat de hypothesen te toetsen. Voor
elk van de gestelde hypothesen laten we zien of de resultaten leiden tot
bevestiging of verwerping.
De eerste hypothese betreft het beeld van de techniek. Volgens de
hypothese zou dit beeld onvolledig en vertekend zijn.
In hoofdstuk 3 hebben we onderbouwd wat een volledig en evenwichtig beeld
van techniek inhoudt. Dit beeld betreft vijf kenmerken:
1. de relatie tussen mens en techniek,
2. de 'dimensies' materie, energie en informatie,
3. de relatie tussen natuurwetenschappen en techniek,
4. de vaardigheden ontwerpen, maken en gebruiken,
5. de relatie tussen samenleving en techniek.
Wat het eerste kenmerk betreft constateren we, dat leerlingen in hun
opstellen voornamelijk schrijven over apparaten en machines en dat trefwoorden, die betrekking hebben op mensen en menselijke activiteiten
nauwelijks voorkomen. Dit kenmerk van techniek wordt dus onvoldoende door
de leerlingen onderkend.
Van het tweede kenmerk komen we voornamelijk voorbeelden van materie en
energie tegen. Bij de computer is niet duidelijk of de leerlingen denken aan
het apparaat zelf (materie) of aan de programmatuur (informatie) • . Dit is het
enige voorbeeld van informatie. Deze dimensie is dus ,ondervertegenwoordigd
in het beeld dat leerlingen van techniek hebben.
Van het derde kenmerk kunnen we zeggen, dat de leerlingen er geen goed
beeld van hebben. Slechts weinig leerlingen kunnen een goed onderscheid
tussen natuurkunde en techniek aangeven.
Wat het vierde kenmerk betreft, zien we in de opstellen voornamelijk het
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'uitvinden' en vaardigheden in de omgang met technische produkten komen
slechts weinig voor.
Van het vijfde kenmerk kunnen we zeggen, dat de leerlingen het belang van
de techniek voor de samenleving goed onderkennen. Van de invloed van de
samenleving op de techniek hebben we in de antwoorden van de Jeerlingen
niets gevonden.
Hierbij geldt, dat me1sies in de meeste gevallen minder dan jongens de
kenmerken onderkennen. Het onderscheid tussen lliavo-leerlingen en havo- en
vwo-leerlingen ligt minder eenvoudig. Het lijkt erop, dat mavo-leerlingen op
een meer praktische en directe manier bekend zijn met techniek en havoen vwo-leerlingen op een meer beschouwende manier.
Dit alles pleit ervoor de eerste hypothese niet te verwerpen.
De eerste conclusie is dus:
1. Leerlingen hebben een onvolledig en vertekend beeld van de techniek. Dit
geldt voor meisjes in sterkere mate dan voor jongens.
De tweede hypothese luidt: zowel jongens als meisjes
techniek.
De resultaten geven aanleiding om deze hypothese
Gemiddeld over alle leerlingen is de interesse matig
minder geinteresseerd dan jongens. De hypothese gaat
voor meisjes ook, maar minder.
Onze tweede conclusie is dus:
2. Leerlingen zijn matig geinteresseerd in techniek;
geinteresseerd dan meisjes.

vertonen interesse in
niet ,te accepteren.
positief. Meisjes zijn
voor jongens dus op,

jongens

zijn

meer

De derde hypothese luidt: er zijn significante verschillen tussen de attitude
van meisjes en die van jongens. Deze wordt eveneens door de resultaten
bevestigd.
Bij de meeste factoren vonden we verschillen tussen me1sies en jongens. Ook
bij de analyse van de opstellen was dit het geval. In de meeste gevallen
was de attitude van meisjes minder positief dan die van jongens. Op een
punt is de attitude van meisjes positiever: meisjes vinden meer dan jongens
dat meisjes geschikt zijn voor techniek.
De derde conclusie luidt:
3. Jongens en meisjes hebben een verschillende attitude tegenover techniek.
De vierde hypothese is: er zijn significante verschillen tussen de attitude
van leerlingen in verschillende typen algemeen voortgezet en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs.
Er zijn inderdaad op diverse punten verschillen gevonden, zoals bij de
interesse, de diversiteit van techniek, het belang van techniek en de
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bevestigd.
De vierde conclusie is dan ook:
4. Leerlingen in het mavo hebben een andere attitude tegenover techniek
dan leerlingen in het havo en vwo.
De vijfde hypothese luidt: er zijn significante verschillen tussen de attitude
van leerlingen met ouders met een technisch beroep en leerlingen met
ouders, die een niet-technisch beroep hebben.
Deze hypothese wordt door de resultaten niet gesteund. Er zijn slechts op
weinig punten verschillen, en de verschillen die er zijri, zijn moeilijk te
interpreteren.
Als vijfde conclusie formuleren we daarom:
5. Er is geen invloed van het beroep van de ouders op de attitude van de
leerlingen tegenover techniek aangetoond.
De algemene conclusie is, dat leerlingen een onduidelijk beeld van techniek
hebben en er redelijk positief tegenover staan. Er zijn verschillen tussen
me1sies en jongens en tussen leerlingen in het mavo en leerlingen in het
havo of vwo. De invloed van het beroep van de ouders is gering.

4.6 Voortgezet onderzoek · in Nederland
Met het tot nu toe beschreven onderzoek is de tweede onderzoeksvraag
beantwoord.
Het onderzoek naar de attitude tegenover techniek is- als een zelfstandige
activiteit voortgezet.
Samen met De Klerk Wolters is het instrument daartoe verder ontwikkeld.
Vanaf augustus 1986 is het attitude-onderzoek geheel door De Klerk Wolters
overgenomen. We geven van deze voortzetting van het onderzoek 'attitude
tegenover techniek' kort het volgende weer.
De verdere instrumentontwikkeling heeft als volgt plaatsgevonden (De Klerk
Wolters en De Vries 1986):
- om de lijst voor het gebruik voor de laatste klas van het basisonderwijs
aan te passen zijn enkele items vereenvoudigd en is een 'we et niet'
categorie toegevoegd; de aangepaste vragenlijst is aan 223 leerlingen in
groep 7 en 8 van de basisschool voorgelegd,
- voor het gebruik bij klas 2 Ibo is dezelfde aanpak gekozen; door 380
leerlingen is de aangepaste lijst ingevuld,
- in klas 4 vwo zijn behalve het instrument, dat in het oorspronkelijke
onderzoek gebruikt is, opnieuw open vragen gebruikt om na te gaan of de
dimensies de totale attitude nog voldoende representeren; door 171 vierde-
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een vier mavo klas) vulde de open vragen in.
Op basis van de resu!taten, en mede op basis van het parallel lopende
internationale attitude-onderzoek (zie de volgende paragraaf), zijn de
volgende schalen geconstrueerd:
I. Interesse,
2. Rolverdeling,
3. Gevolgen van techniek,
4. Moeilijkheid van techniek,
5. Techniek op school,
6. Technische beroepen.
Elk van de schalen bestaat uit 10 items.
De aangepaste vragenlijst is gebruikt om eerst een onderzoek te doen naar
de attitude van leerlingen in klas 2 Ibo.
gebruik gemaakt van de schalen Interesse,
Voor dit onderzoek is
Rolverdeling, Gevolgen en Moeilijkheid.
Het beeld van techniek wordt in het voortgezette onderzoek gemeten met
een aparte, zogenaamde 'concept-vragenlijst'. Voor deze concept-vragenlijst
zijn vier schalen geconstrueerd: Techniek en Maatschappij, Techniek en
Wetenschap, Techniek en Vaardigheden en Techniek en Pijlers. Deze zijn
afgeleid van de beschrijving van techniek in vijf kenmerken, die in hoofdstuk
3 is gegeven.
Als onafhankelijke variabelen zijn gebruikt: het geslacht van de leerlingen,
het schooltype (Ito, lhno, leao).
Enkele resultaten zijn (De Klerk Wolters 1986):
de leerlingen zijn redelijk geinteresseerd in techniek; de lts-leerlingen
vertonen de grootste interesse,
- de leerlingen vinden dat meisjes net zo goed als jongens geschikt zijn
voor techniek; <!e lts-leerlingen vind~n dat het minst,
- de leerlingen zien het belang van de techniek voor de samenleving; de
lts-leerlingen zien dat het meest,
- de leerlingen menen dat techniek niet moeilijk is; lts-leerlingen vinden
techniek moeilijker dan de andere groepen,
- lbo-leerlingen hebben een tamelijk beperkt en vertekend beeld van
techniek; lts-leerlingen scoren het gunstigst,
- tussen attitude en concept bestaat een positieve correlatie: een positieve
attitude gaat gepaard met een breed concept van techniek.
De
resultaten
vertonen
veel
overeenkomst
met
die
van
het
avo/vwo-onderzoek. De gevonden relatie tussen attitude en concept is
methodologisch belangrijk en is in diverse landen, die betrokken zijn bij het
PATT-onderzoek (zie paragraaf 4.7), bevestigd.
Het onderz0ek wordt voortgezet. Een onderzoek in klas 4 avo en vwo en 1
mto wordt thans door De Klerk Wolters uitgevoerd. Een onderzoek in de
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Voorts is de vragenlijst in een verkorte versie uitgebracht voor gebruik op
klas-niveau. De docenten kunnen met deze zogenaamde Techniek-AttitudeSchaal (TAS) de attitude van een klas als geheel bepalen en vergelijken met
scores van een grote steekproef van andere klassen.

4.7 Het onderzoek Pupils' Attitude Towards Technology (PATT)
Op enkele internationale conferenties over 'technology education' (GASA T-3,
Londen 1985, ICSU-UNESC,O , Bangalore 1985) bleek dat er belangstelling was
voor de resultaten van ons attitude-onderzoek. Aan de deelnemers van deze
conferenties is voorgesteld aan het onderzoek 'attitude tegenover techniek'
in hun eigen land dee! te nemen.
In 1985 en 1986 zijn in tien landen pilot-studies verricht om na te gaan
inhoeverre de door ons ontwikkelde Likert-vragenlijst bruikbaar was in deze
landen. Dit internationale onderzoek kreeg de naam PATT (Pupils' Attitude
Towards Technology). Op een internationale conferentie in maart 1986 in
Eindhoven zijn de onderzoekers bij elkaar gekornen om de resultaten van hun
pilot-studies met elkaar en andere deskundigen te bespreken.
Het resultaat van de besprekingen was, dat een internationaal bruikbaar
instrument om de attitude te meten kon worden vastgesteld. Bovendien werd
besloten om een aparte Likert-vragenlijst op te stellen, waarin het concept,
dat leerlingen van techniek hebben, wordt gemeten. Uitgangspunt bij de
constructie van dit instrument waren de vijf kenmerken van techniek, zoals
die door ons zijn geidentificeerd (zie hoofdstuk 3). Opstellen zouden als
aanvullend instrument worden gebruikt (Raat en De Vries l 986i).
In 1986 en 1987 zijn de nieuwe instrumenten gebruikt in zes landen en in
zes andere landen zijn pilot-studies verricht. Op de tweede internationale
PATT-conferentie in april 1987 in Eindhoven zijn de resultaten van de
onderzoeken gepresenteerd en besproken. Ook is expliciet aandacht besteed
aan het curriculum voor 'technology education' in diverse landen (Raat, De
Klerk Wolters en De Vries 1987, Coenen-van den Bergh 1987).
Na de tweede conferentie is het onderzoek met nog drie landen uitgebreid,
zodat nu in totaal negentien landen bij het PATT-onderzoek betrokken zijn.
De leerlingenvragenlijst is ook als assessment instrument opgenomen in het
lesmateriaal, dat in New Jersey (USA) voor 'technology education' wordt
getest (Hutchinson 198 7).
De derde internationale PA TT-conferentie zal in april 1988 in Eindhoven
worden gehouden.
Het thema voor deze conferentie is 'Basic Principles of School Technology'.
De drie subthema' s zijn
h het theoretisch raamwerk voor 'technology education' in verschillende
landen, en de invloed die het PATT-onderzoek daarop heeft,
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jongens,
3. de opleiding van docenten voor 'technology education'.

voor

meisjes, en

In , dit hoofdstuk ging het over het beeld van en de attitude tegenover
techniek bij leerlingen, die nog geen onderwijs over techniek genoten hadden.
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven welke ideeen leerlingen over
techniek hebben nadat zij lesmateriaal over techniek hebben doorgenomen.
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Dit hoofdstuk gaat over het onderzoek, dat gedaan is ter beantwoording van
de derde onderzoeksvraag: hoe ervaren leerlingen het gebruik van lesmateriaal over kenmerken van techniek en wat is na afloop hun kennis en beeld
van en attitude tegenover techniek?
Uit de onderzoeksvraag volgt, dat pas van 'ervaring' met lesmateriaal
gesproken kan worden, als er zulk materiaal aanwezig is.
Aangezien nog geen lesmateriaal bestond over techniek, dat gebruikt kan
worden in het natuurkunde-onderwijs in het mavo, havo en vwo, is dit eerst
ontworpen. Vervolgens is getoetst inhoeverre dit materiaal effectief is met
betrekking tot de te realiseren leerdoelen. Aangezien het effekt voor een
belangrijk dee! afhankelijk is van de wijze waarop docenten errnee orngaan
en van hun houding tegenover techniek, is dit aspect ook in het onderzoek
opgenomen.
Het hoofdstuk is als volgt gestructureerd:
- paragraaf 5.1 gaat over de lespakketten Natuurkunde en Techniek (N&T).
In deze paragraaf werken we de onderzoeksvraag nader uit en operationaliseren we de te rneten grootheden,
- in paragraaf 5.2 beschrijven we de ontwikkelingsstrategie van het
lesrnateriaal en de evaluatie van deze strategie,
- in paragraaf 5.3 geven we de opzet, uitvoering en resultaten van een
onderzoek naar de houding van docenten tegenover techniek; dit onderzoek
is gedaan om na te gaan inhoeverre het reeel is te verwachten, dat
natuurkunde-docenten in staat zijn de kenrnerken van techniek te onderwijzen,
- in paragraaf 5.4 geven we weer welke instrumenten ·we voor de evaluatie
van het lesmateriaal gebruiken en hoe deze zijn ontwikkeld,
- in paragraaf 5.5 beschrijven we de resultaten van de forrnatieve evaluatie
ten behoeve van de revisie,
- in paragraaf 5.6 geven we de resultaten en conclusies van de summatieve
evaluatie weer en beantwoorden we de derde onderzoeksvraag.

5.l De lespakketten N&T; uitwerking van de derde onderzoeksvraag
In de forrnulering van de derde
l alleen gehad over 'ervaringen
over techniek'. De vraagstelling
er is operationalisering nodig.
We .dienen aan te geven wat we
Ook moet worden bepaald welke

onderzoeksvraag hebben we het in hoofdstuk
van leerlingen bij gebruik van lesrnateriaal
is in deze formulering niet onderzoekbaar:
verstaan onder 'lesrnateriaal over techniek'.
ervaringen van leerlingen we willen meten.

5.l.l Lesmateriaal over techniek
In ons onderzoek gaat het om de vraag welke elementen van techniek we
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zo kunnen integreren in het natuurkunde-onderwijs, dat leerlingen een evenwichtig beeld van techniek krijgen en een evenwichtige attitude tegenover
techniek. In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht wat de essentiele kenmerken
van techniek zijn. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht wat de ideeen van
leerlingen over techniek zijn, wanneer zij nog geen onderwijs in techniek
hebben gehad. We zagen dat er discrepanties zijn tussen het gewenste beeld
van techniek en het feitelijke beeld van techniek bij leerlingen in het mavo,
havo en vwo.
Het ligt nu voor de hand om onder 'lesmateriaal over techniek' te verstaan:
lesmateriaal, waarmee deze discrepantie kan worden verkleind.
Het gaat hier dus om meer dan techniek als context bij fysische begrippen.
In het voorstel dat de Werkgroep Eindexamengrogramma' s Natuurkunde (de
WEN) gedaan heeft voor de nieuwe examenprogramma' s voor het avo en
vwo vinden we zogenaamde contexten. Oat zijn situaties die de leerling
herkent omdat ze in de leefwereld voorkomen of omdat hij of zij ervan
gehoord of erover gelezen heeft. Vaak is zo' n context een technische. De
techniek is dan een illustratie van de wijze waarop fysische kennis wordt
toegepast.
Wij bedoelen hier met 'lesmateriaal over techniek' iets anders: in ons
materiaal is de techniek zelf een leerdoel.
Bij de constructie van zulk lesmateriaal moeten we uitgaan van de in
hoofdstuk 3 gegeven kenmerken van techniek. Een conceptueel raamwerk
voor de leerstof is belangrijk voor de samenstelling van het lesmateriaal
(Wheeler 1967). Voorts moeten we rekening houden met de in hoofdstuk 4
beschreven ideeen, die leerlingen van techniek hebben.
Kenmerken van techniek in de lespakketten

In het project Natuurkunde en Techniek zijn de volgende zes lespakketten
ontwikkeld (De Vries 1986):
- Muziekinstrumenten maken (voor klas 2 en 3 mavo/havo/vwo),
- Elektrische apparaten in huis (voor klas 2 en 3 mavo/havo/vwo),
- Communicatie (voor klas 3 mavo/havo/vwo),
- Water in huis (voor klas 3 mavo/havo/vwo),
- Doe-het-zelf (voor klas 2 of 4 mavo/havo/vwo),
- Verlichting (voor klas 5 en 6 vwo).
Bij elk lespakket is een docentenhandleiding geschreven.
Een beschrijving van het gebruik van het lespakket Nuclear Engineering is in
dit verslag niet opgenomen.
De lespakketten zijn aanwezig in de bibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven, in de bibliotheek van de Nieuwe Lerarenopleiding Eindhoven
en bij de vakgroep Didactiek Natuurkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven. Bovendien is een complete serie lespakketten aangeboden aan de
bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
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lerarenopleidingen
natuurkunde,
die
tevens
als informatiecentrum
functioneren, bezitten een exemplaar van elk lespakket.
Van de lespakketten en docentenhandleidingen zijn tevens engelstalige versies
beschikbaar.
We verantwoorden nu hoe in de keuze van de thema' s en de structuur van
de lespakketten de kenmerken van techniek zijn opgenomen.
Dat gebeurt per kenmerk van techniek afzonderlijk.
1. De relatie tussen mens en techniek.
Deze relatie is op de volgende manieren in het lesmateriaal verwerkt:
a. de leerlingen denken na over de waarde, die zij in hun eigen !even aan
de techniek willen toekennen. Voor dit kenmerk en het vijfde samen
wordt steeds een aparte paragraaf geschreven over de ethische en
sociale aspecten van de techniek,
b. er wordt op gewezen, dat zowel meisjes als jongens geschikt zijn voor
techniek. In elk lespakket worden de leerlingen geattendeerd op
technische beroepen (bijvoorbeeld elektro-technicus, beroepen in de telecommunicatie); hierbij wordt aangegeven, dat deze zowel door mannen
als vrouwen uitgeoefend worden. Bij de samenstelling van tekst en
illustraties is gebruik gemaakt van de aanwijzingen, die in het HAND(=
HANDleiding
ROlVERdeling;
Mottier
1983) en het
ROVERMENT-project (De Leeuw l 986ii) gegeven zijn om lesmateriaal aantrekkelijk voor meisjes te maken. Voorts worden de docenten er in de
handleiding met nadruk op gewezen dat zowel meisjes als jongens
actief bij de lessen betrokken dienen te worden,
c. in elk lespakket wordt enige geschiedenis van de techniek behandeld.
2. Materie, energie en informatie als de dimensies van techniek.
Wenneer we binnen een lespakket willen laten zien, dat de techniek zowel
materie, energie en informatie als dimensies heeft, moet het pakket meer
dan een gebied van de techniek bestrijken. Dat ZOU het pakket tamelijk
omvangrijk maken. Daarom zijn de dimensies van de techniek verdeeld
over de lespakketten. Oat betekent dat niet in elk lespakket de drie
dimensies expliciet voorkomen.
In Muziekinstrumenten maken, Water in huis en Doe-het-zelf staat materie
centraal, in Elektrische apparaten in huis en Verlichting energie en in
Communicatie krijgt informatie de nadruk.
3. De relatie tussen natuurwetenschappen en techniek.
Deze relatie wordt duidelijk gemaakt door aan te geven op welke
plaatsen in het ontwerpproces natuurkunde wordt gebruikt. Om te
vermijden dat de leerlingen techniek slechts als toegepaste natuurkunde
zullen beschouwen, stellen we het ontwerpproces centraal en laten we
zien, dat de natuurkunde hierin een van de rollen vervult, maar dat er
voor ontwerpen meer dan natuurkunde nodig is.
4. Ontwerpen, maken en gebruiken als technische vaardigheden.
In elk lespakket is paragraaf 2 geheel gewijd aan het ontwerpproces. De
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tamelijk gesJoten, gezien de leeftijd van de leerlingen (13
1~ jaar) en
hun geringe ervaring met ontwerpen.
Het is niet eenvoudig de vaardigheid van het maken van technische
produkten in het kader van de natuurkunde-les te behandelen. Deze komt
gemakkelijker bij het vak handvaardigheid aan de orde. Toch is deze
vaardigheid in het lesmateriaal verwerkt.
De vaardigheid van het omgaan met technische produkten (waaronder
onderhoud en simpele reparaties) is in de meeste lespakketten expliciet
opgenomen. Bij
Muziekinstrumenten maken en Communicatie wordt
aan deze vaardigheid minder aandacht besteed.
5. De relatie tussen samenleving en techniek.
Dit kenmerk van techniek wordt, samen met het eerste kenmerk, steeds
in een aparte paragraaf in het lesp_a kket aan de orde gesteld. Leerlingen
worden er toe aangezet na te denken over de gevolgen van de technische
ontwikkelingen voor de samenleving en tevens hoe zij als consument hun
invloed op de technische ontwikkelingen kunnen uitoefenen.

a

Differentiatie in de lespakketten
In sommige natuurkundeboeken wordt de docent in de gelegenheid gesteld om
te werken met 'interne differentiatie' of 'diflerentiatie binnen klasseverband' . Deze vorm van differentiatie heeft tot doe! het omgaan met
verschillen tussen leerlingen, zoals verschillen in interesse, moti vatie,
intelligentie, en ook verschillen in soc iale achtergrond. De ene leerling kan
een andere didactische aanpak nodig hebben dan de andere. Deze verschillen
doen zich vooral voor in groepen, die relatief heterogeen zijn samengesteld.
Die vinden we het meest in de onderbouw van het mavo, havo en vwo.
Soms is het tweede leerjaar in een school het tweede jaar van een
verlengde brugperiode. Dan zijn de leerlingen nog niet ingedeeld in mavo-,
havo- en vwo-kla ssen. In deze groepen treden grote verschillen op tussen de
leerlingen (De Koning 1973).
Bij interne differentiatie kunnen leerlingen verschillende leerwegen volgen: de
ene leerling kan veel herhaling krijgen, terwijl een andere meer extra stof
doorneemt. Op een moment in de Jes zijn verschillende leerlingen dan met
verschillende dingen bezig•
Voor interne differentiatie zijn enkele modellen ontwikkeld. Twee daarvan
zijn (Bade en Bult 1981):
- het basisstof-extra stof model. Volgens dit model nemen alle lee rlingen
eerst een hoeveelheid gemeenschappelijke stof door, waarna ze elk kiezen
voor een bepaald onderwerp als · extra stof. Dit model wordt vaak in
lessen met PLON-materiaal (zie paragraaf 2.2.1) toegepast.
- het basisstof-herhaaJstof..,extra stof model. Volgens dit mode l doen alle
leerlingen eerst een hoeveelhe id gemeenschappelijke stof, dan volgt een
diagnostische toe ts, vervolgens nemen de zwakkere leerlingen he rhaalstoI
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DBK-na (Differentiatie binnen klasseverband voor natuurkunde) veel
aandacht besteed. Er bestaat een DBK-na curriculum voor de leerjaren 2
en 3 mavo-havo-vwo en 4 mavo, dat op ongeveer 200 scholen wordt
gebruikt. Het effect van werken met het basisstof-herhaalstof-extra stof
model is onderzocht (Licht 1982, Ellermeijer 1987).
De ervaringen met interne differentiatie zijn in sommige opzichten positief
(in het bijzonder zwakke leerlingen worden erdoor geholpen), maar zijn in
andere opzichten problematisch (deze vorm van onderwijs vergt veel
organisatie van de docenten) (Sch!Omerkemper 1974, Licht 1982).
Een aantal docenten natuurkunde werkt met interne differentiatie. Deze
docenten hebben, voor het gebruik van het materiaal in de klas, naast
basisstof, ook herhaalstof en extra stof nodig. We kunnen van docenten niet
verwachten, dat ze met de lespakketten van het project Natuurkunde en
Techniek gaan werken wanneer deze onderdelen ontbreken. Daarom is in de
lespakketten basisstof, herhaalstof en extra stof opgenomen. Er wordt echter
in de docentenhandleiding gesteld, dat er geen differentiatie wordt voorgeschreven. Docenten maken zelf uit of en hoe ze het differentiatie-materiaal
gebruiken.
Structuur van de lespakketten

Bovenstaande overwegingen Jeidden tot de volgende structuur van de
lespakketten:
Basisstof, bestaande uit:
paragraaf 1 over de benodigde natuurkunde-kennis die behandeld moet zijn
om aan het lespakket te kunnen beginnen; voor de leerlingen is dit een
korte herhaling,
- paragraaf 2 over het ontwerpproces. De leerlingen ontwerpen een
eenvoudig technisch voorwerp; de plaats van de natuurkunde in dit
ontwerpproces speelt een belangrijke rol,
- paragraaf 3 en 4, waarin twee bestaande produkten worden behandeld. We
gaan na waarom deze apparaten zo ontworpen zijn als we ze nu kennen;
ook de geschiedenis van deze apparaten krijgt enige aandacht,
- paragraaf 5 over de maatschappelijke gevolgen van de techniek en de
waarde, die aan de techniek wordt toegekend; ook technische beroepen
komen hier aan de orde,
Herhaalstof, bestaande uit:
- herhaalblad 1 over de fysische voorkennis,
- herhaalblad 2 over het ontwerpproces,
- herhaalblad 3 over de twee behandelde bestaande technische voorwerpen.
Extra stof, bestaande uit:
- . een extra stof blad over de geschiedenis van de techniek,
- een extra stof blad met een knutsel-karakter,
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en 4 worden behandeld.

De inhoud van de lespakketten
We beschrijven nu de inhoud van de eerste versie van de lespakketten. De
inhoud van de vier onderbouw-lespakketten is na de formatieve evaluatie
hier en daar gewijzigd. In paragraaf 5.5 wordt aangegeven welke de
wijzigingen zijn.
Muziekinstrumenten maken.
- in paragraaf
worden de fysische begrippen trilling, frequentie, toonhoogte, toonsterkte, klankkleur en het verband tussen de lengte van een
trillende luchtkolom en de toonhoogte herhaald,
- in paragraaf 2 ontwerpen de leerlingen een eenvoudige fluit, en maken
deze uit een stuk PVC-buis. De leerlingen zien verschillende oplossingen
(glijfluit, panfluit, blokfluit), waaruit de blokfluit gekozen en uitgevoerd
wordt,
- in paragraaf 3 onderzoeken de leerlingen hoe natuurkundige kennis een rol
heeft gespeeld bij . het ontwerpen van de gitaar: de toonhoogte van de
trillende snaar wordt beinvloed door de lengte en dikte van en de
spanning in de snaar,
in paragraaf 4 zien de leerlingen hoe de elektrische gitaar ontworpen is.
Ook wordt kort iets verteld over de synthesizer,
- paragraaf 5 gaat over de produktie van muziek op grammofoonplaten;
daarbij passeren een aantal technische beroepen de revu,
- de extra stof bevat een blad over de geschiedenis van de elektronische
muziekinstrumenten, een blad om zelf een eenvoudige elektrische gitaar te
maken en een blad over de trompet.
Elektrische apparaten in huis.
paragraaf I herhaalt kort de begrippen lading, stroom, spanning, spanningsbron, geleiding en isolatie, weerstand, energie en verrnogen,
- in paragraaf 2 ontwerpen de Jeerlingen een soort warmhoudplaatje. Ze
bekijken verschillende oplossingen met verschillende materialen en diktes
van draden. Aangegeven wordt, dat ook de veiligheid en vormgeving
belangrijk zijn,
- paragraaf 3 laat zien hoe een koffiezetapparaat ontworpen is. Met enkele
proeven gaan de leerlingen na welke mogelijkheden er zijn om water te
verwarmen en in scheutjes op te gieten en welke oplossing gekozen is,
- in paragraaf 4 zien de Jeerlingen hoe het strijkijzer ontworpen is. Het
principe van terugkoppeling of feedback in de thermostaat komt aan de
orde,
in paragraaf 5 denken de leerlingen na over de zin en on-zin van de
grote varieteit aan geproduceerde elektrische apparaten en over het
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verantwoord omgaan met elektrische energie,
- de extra stof bevat een blad over de geschiedenis van elektrische
apparaten, een blad over het verrichten van eenvoudige reparaties
(smeltzekering verwisselen, stekker aan snoer zetten) en een blad over
elektrische apparaten, die het magnetisch effect van elektrische stroom
gebruiken.
Communicatie.
paragraaf l is een herhaling van enkele begrippen uit de elektriciteitsleer
(alleen
stroom
bij
een gesloten stroomkring; stroomsterkte mede
afhankelijk van de weerstand van de kring) en de geometrische optica
(rechtlijnige voortplanting, reflectie, refractie),
- paragraaf 2 laat de leerlingen een eenvoudige schakeling ontwerpen om
een bericht in Morse-code over te brengen,
- in paragraaf 3 wordt behandeld hoe de telefoon ontworpen is (hoorn,
kiesschijf, centrale),
- in paragraaf 4 gaat het over de glasvezel-techniek, waarin gebruik
gemaakt wordt van het verschijnsel totale terugkaatsing,
- paragraaf 5 laat de leerlingen nadenken over de invloed van de moderne
tele-communicatie op de samenleving en op hun eigen leven,
- de
extra
stof
bevat
een
blad
over
de
geschiedenis
van de
communicatie-techniek, een blad met proeven met oude telefoontoestellen,
en een blad met een model van de glasvezel.
Water in huis.
in paragraaf l herhalen de leerlingen enige onderdelen van de hydrostatica
(druk van een kolom
vloeistof, communicerende vaten, wet van
Archimedes) en de drie vormen van warmtetransport (geleiding, stroming
en straling),
- paragraaf 2 gaat over de vraag hoe men water in huis beschikbaar kan
krijgen met behulp van watertorens,
- paragraaf 3 behandelt de gasgeiser en de gasboiler. Leerlingen do en
proeven met een model van een gasgeiser,
- paragraaf 4 laat zien hoe de tapkraan, de stortbak van de we en de
stankafsluiter zijn ontworpen,
- in paragraaf 5 bezinnen de leerlingen zich op het zuinig en verantwoord
omgaan met schoon water,
- de extra stof bevat een blad over de geschiedenis van de waterleiding,
over waterzuivering en een b!ad met proeven om te laten zien waar men
rekening mee moet houden bij het ontwerpen van een centrale
verwarming.
Verlichting
- paragraaf l herhaalt begrippen uit de elektriciteit (soortelijke weerstand,
temperatuurcoefficient) en de atoomfysica (atoommodellen, quantisering van
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in paragraaf 2 bekijken de leerlingen aan de hand van een serie proeven
hoe de gloeilamp is ontworpen,
- in paragraaf 3 doen ze hetzelfde voor de gasontladingslampen (in het
bijzonder de TL-lamp),
- in paragraaf 4 denken de leerlingen na over het gebruik en de kosten van
lichtbronnen. Hier wordt bijvoorbeeld de SL-lamp behandeld,
- in paragraaf 5 worden de kenmerken van techniek, die de basis van het
lespakket vormen, expliciet behandeld,
- de extra stof bevat een blad over fotometrie en een blad over Edison.
Dit
lespakket
bevat
geen
herhaalstof,
aangezien
het
vanwege de
tijdsinvestering onwaarschijnlijk is, dat docenten en leerlingen in de
bovenbouw daarvan gebruik zullen maken. Docenten hebben in de bovenbouw
minder tijd beschikbaar voor behandeling van stof, die niet tot het
examenprogramma behoort dan in de onderbouw.
De structuur is afwijkend van de onderbouw-lespakketten. Ook hier speelt de
tijdfactor een rol: er is een paragraaf minder opgenomen.
De laatste paragraaf is gelijk aan paragraaf 6 van de tweede versie van
alle onderbouw-lespakketten.
De lespakketten Verlichting en Doe-het-zelf zijn ontwikkeld in de periode,
waarin de onderbouw-lespakketten werden herzien (zie paragraaf 1.2.4).
Bij deze herziening werd besloten aan elk lespakket een paragraaf toe te
voegen, waarin de kenmerken van techniek explicieter worden genoemd dan
in de eerste vijf paragrafen gebeurt (zie paragraaf 5.5). Deze gemeenschappelijke paragraaf is toen meteen in de bovenbouw-lespakketten Verlichting en Doe-het-zelf opgenomen.
Doe het zelf.
De ondertitel van dit lespakket is: Een brievenstandaard maken.
- in paragraaf 1 worden enige materiaaleigenschappen en enige statica
herhaald,
- paragraaf 2 laat zien hoe het industrieeel ontwerpen gebeurt,
- in paragraaf 3 en 4 ontwerpen en maken de leerlingen vo!gens de in
paragraaf 2 behandelde fasen zelf een brievenstandaard. Het ontwerpproces
is hier meer open dan in de onderbouw-lespakketten,
- in paragraaf 5 worden de kenmerken van techniek expliciet genoemd.
Het lespakket heeft geen herhaal- en geen extra stof, opnieuw vanwege de
beschikbare tijd.
5.1.2 Onderzoek naar ervaringen van leerlingen met het lesmateriaal
Met het lesmateriaal willen we bereiken dat !eerlingen een beter zicht
krijgen op de techniek. Dat is de specifieke eis, die voor het lespakket van
ons onderzoek geldt. We willen dat door gebruik van het lesmateriaal hun
houding tegenover techniek verbetert. Een belangrijke voorwaarde hierbij is
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leerlingen het als plezierig ervaren, dat ze de moeilijkheidsgraad als redelijk
beoordelen en dat ze het idee hebben dat het bestuderen ervan nuttig is.
Ook moeten ze er kennis door verkrijgen.
Het gaat ons dus om de volgende leereffecten:
- het leren van de kenmerken van techniek,
- het verwerven van een evenwichtige attitude tegenover techniek,
- het verwerven van kennis over de techniek.
Verder willen we dat de leerlingen:
het lespakket als nuttig voor hun beeldvorming ten aanzien van techniek
ervaren,
- het lespakket leuk vinden,
- het lespakket niet te moeilijk en niet te makkelijk vinden.
We veronderstellen dat deze effecten niet onafhankeli1k van elkaar optreden.
Een voorbeeld: het is waarschijnlijk dat een leerling die het lespakket als
saai heeft ervaren, het lespakket niet nuttig voor de beeldvorming heeft
gevonden. Er zijn meer te verwachten relaties tussen de genoemde effecten
aan te geven. Later zullen we nagaan welke van deze relaties voor nader
onderzoek in aanmerking komen. We maken in de lessen gebruik van deze
relaties. Het is bijvoorbeeld moeilijk de attitude direct te beinvloeden
(Oskamp 1977). Maar door verbetering van het beeld dat leerlingen van
techniek hebben, is het mogelijk hun attitude te beinvloeden (De Klerk
Wolters 1986).

Opzet van het deelonderzoek naar ervaringen met lesmateriaal
De opzet van het deelonderzoek is:
1. Voor gebruik bij het vak natuurkunde zijn zes lespakketten ontwikkeld,
waarvan vier voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw.
Aangezien de meting van de leerefiecten met een lespakket mogelijk niet
tot duidelijke conclusies zal leiden, zijn op zes verschillende terreinen
pakketten ontwikkeld, in samenwerking met docenten. Voor elk van de zes
lespakketten werd dezelfde opbouw en structuur gekozen vanwege de
vergelijkbaarheid van de resultaten;
2. de lespakketten zijn in een eerste versie op vijftien scholen gebruikt. De
ervaringen zijn door evaluatie-instrumenten verzameld voor een formatieve
evaluatie. Deze evaluatie heeft geleid tot;
3. bijstelling van de lespakketten en de evaluatie-instrumenten;
4. vervolgens is de tweede en voorlopig definitieve versie op achttien
scholen gebruikt. De gegevens, die nu verzameld zijn dienen voor de
summatieve evaluatie, die gericht is op beantwoording van de onderzoeksvraag.
Het is in dit deelonderzoek niet mogelijk een experimenteel design op te
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zetten met controle-groepen en pre-tests. We vinden het in de situatie van
dit deelonderzoek ook niet zo zinvol. Het komt . steeds vaker voor in
onderzoeken waarin onderwijs wordt geevalueerd, dat niet-experimentele
designs geko,zen worden. Hofstee noemt dat een 'liberalisatie' in het
evaluatie-onderzoek (Hofstee 1982). Volgens Cronbach (in Payne 1974) is het
zelfs een trend in evaluatie-onderzoek.
Popham geeft aan dat juist bij de introduct ie van een nieuw e lement in het
onderwijs, wanneer nog weinig gegevens beschikbaar zijn, een niet-experimenteel design nuttig is (Popham 197 5). Steeds meer beseft men de problem en
van experimentele designs in onderwijs-evaluatie (Creemers in Bijl e.a. 1973).
Cronbach (1982) meent, dat een echte controlesituatie in het o nderwijs niet
goed mogelijk is vanwege de vele variabelen, die de onderzoeker niet onder
controle heeft (zie ook Van der Grift 1984). Bovendien vindt Cronbach een
pre-test over een onderwerp, dat nog niet onderwezen is, niet z invol.
Een alternatief voor het experimentele onderzoeksdesign is een beschrijvend
onderzoek, waarin de relaties tussen variabelen onderling wordt onderzocht
met behulp van bijvoorbeeld multivariate analyse (Fink en Kosecoff 1978,
Forehand in Payne 1974). Het werken met multivariate modellen kent
bovendien minder beperkingen met betrekking tot het aantal variabelen
(Hoeben 1981 ). Dit deelonderzoek is dan ook een beschrijvend onderzoek.
De docenten vormen een belangrijke factor in het gebruik van het lespakket.
Reeds vaak is gebleken, dat innovatief lesmateriaal anders gebruikt wordt
dan de ontwikkelaars bedoeld hadden (Tillema in Halkes en Wolbert 1985).
Het gedrag van de docenten moet daarom in de evaluatie worden meegenomen. Stufflebeam en Shrinkfield (1985) noemen dat een 'holistic approach'.
Dit aspect is als volgt in de onderzoeksopzet betrokken:
1. de docenten, die het lesmateriaal gebruiken, hebben als nascholing
voorlichting gekregen over de a c htergronden en do_elen van het lesmateriaal. Daartoe zijn per regio een voorlichtings- en disc ussiemiddag belegd,
waaraan de docenten van deze regio konden deelnemen. Dit wordt steeds
vaker in c urric ulumontwikkeling gedaan. Van den Berg e n Vandenbe rghe
( 1981) du id den deze trend, waarbij docenten begeleid worden bij het
gebruik, als volgt aan: 'van adoptie naar implementatie' (zie ook
Lagerwey in Van Kemenade 1981).
Het is moeilijk om de voorlichtingsm iddagen verplic ht te stellen voor
docente n; daarom he bben de docenten vrijwillig aan deze voorlichting mee
kunnen doen.
Bij elk lespakket is een docentenhandleiding gemaakt, waarin dezelfde
informatie staat als die op de voorlichtingsbijeenkomsten wordt gegeven,
plus praktische informatie over het gebruik van het lesrnateriaal (bijvoorbeeld:
benodigde
praktikurnmaterialen,
antwoorden
op
de opgaven,
didactische aanwij zingen). Eerder onderzoek toonde aa n, dat docenten
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lesmateriaal (Lagerwey 1976),
2. in een verkennend onderzoek is nagegaan welke ideeen docenten van
techniek hebben. Het is van belang deze ideeen te kennen, omdat we niet
kunnen verwachten, dat docenten, die geen evenwichtiger beeld van
techniek hebben dan de leerlingen, in . staat zijn met het lesmateriaal te
werken,
3. observaties kunnen in evaluatie-onderzoek een nuttige functie vervullen
(Lewy 1977). Als ondersteuning van de summatieve evaluatie zijn
observaties in de klas gedaan om na te gaan inhoeverre de kenmerken
van techniek, zoals die in het lespakket voorkomen, inderdaad door de
docenten werden behandeld.
De observaties geven tevens een indruk van de mate van betrokkenheid
van de leer!ingen.

5.2 De ontwikkeJingsstrategie, en de evaluatie daarvan
De lespakketten zijn onfwikkeld in samenwerking met docenten. Men kan dit
een vorm van 'praktijkgerichte' curriculumontwikkeling noemen.
In deze paragraaf vermelden we eerst enige gegevens uit de literatuur over
deze vorm van curriculumontwikkelingsstrategie. Het gaat in ons project niet
om de ontwikkeling van een compleet curriculum, maar slechts om enkele
onderdelen daarvan; en de door ons gevolgde strategie is meer bepaald door
de onderzoekers dan bij de meeste voorbeelden van praktijkgerichte
curriculumontwikkeling het geval is (Westphalen 1977; Seybold 1978).
Weeda (1977) geeft een overzicht van definities
voor
het begrip
'curriculum'. Een bekende definitie is die van Frey (1972): "Das Curriculum
ist die systematische Darstellung des beabsichtigten Unterrichts Ober einen
bestimmten Zeitraum als konsistentes System mit mehreren Bereichen zum
Zweck der optimalen Vorbereitung, Verwirklichung und Evaluation von
Unterricht".
Zelf kiezen we voor een wat minder formele omschrijving, die ook door
Licht (1982) gehanteerd is.: onder 'curriculum' verstaan we '~en uitgewerkt
plan om onderwijs- en leerprocessen te realiseren'.
Vee! nieuwe curricula worden ontwikkeld in samenwerking met docenten. Men
spreekt dan van 'praktijkgerichte curriculumontwikkeling'.
Streumer en Nijhof (1983) noemen drie soorten argumenten voor praktijkgerichte curriculumontwikkeling:
I. innovatiestrategische argumenten; deze wijzen erop dat het curriculum
beter in de scholen te implementeren is, wanneer docenten actief bij de
ontwikkeling ervan betrokken zijn geweest;
2. politieke argumenten; volgens deze argumenten kan men niet !anger van
docenten het gebruik van kant-en-klare curricula verlangen, omdat zij
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3. curriculaire argumenten; deze laten zien dat men bij de ontwikkeling
inhoudelijk aan kwaliteit wint, wanneer gebruik gemaakt wordt van de
specifieke kennis en vaardigheden van docenten.
Een ander argument is, dat men door praktijkgerichte curriculumontwikkeling
tot 'open' curricula komt (SeY,bold 1978). In open curricula is meer
gelegenheid voor inbreng van docenten (Franssen 1978, Kievit 1974, Streumer
en Pierik 1974).
Hoewel er dus argumenten zijn om curricula door docenten te laten
ontwikkelen zijn de ervaringen niet altijd positief. Streumer en Nijhof (1983)
zijn pessimistisch ten aanzien van de competentie van onderwijsgevenden om
in teamverband zelf curricula te ontwikkelen en te implementeren. Volgens
Nijhof (1985) ontbreekt het de gemiddelde docent aan de noodzakelijke
vaardigheden en expertise. Om deze reden is bij de ontwikkeling van het
PLON-materiaal gekozen voor een ontwikkeling door deskundigen (Van Aalst
in Brunekreef e.a. 1980).
Wanneer men toch de kennis en vaardigheden van docenten wil gebruiken en
tegelijk de bezwaren daartegen wil omzeilen, dan is de meest aangewezen
weg om de curricula in een samenwerkingsverband tussen docenten en
onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten te ontwikkelen. Er zijn daarmee goede
ervaringen opgedaan in het project DBK-na (Licht in Mottier en De Vries
l 987i).
Dit is ook de opzet in het project Natuurkunde en Techniek geweest.
Voor de ontwikkeling van een curriculum zijn een aantal deskundigheden
vereis t. In een publicatie van het CUR VO-project worden de · volgende
deskundigheden genoemd (De Kok-Damave 1980):
- planmatige (van curriculumdeskundigen),
- evaluatieve (van evaluatiedeskundigen),
- inhoudelijke/theoretische (van vakdeskundigen),
- praktische (van situatiedeskundigen),
- creatieve (van schrijfdeskundigen),
- organisatorische (van organisatiedeskundigen).
In een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars/onderzoekers en docenten
leveren de ontwikkelaars/onderzoekers curriculum-, evaluatie-, vak-, schrijfen
organisatiedeskundigheid
en
de
docenten
vak-,
situatieen
schrijfdeskundigheid.
De inbreng van docenten bij de ontwikkeling van curricula en onderdelen
daarvan kan dus waardevol zijn. Raat (1981) meent dan ook dat het
belangrijk is de curriculumconstructie samen met docenten uit te voeren.
Door zich bewust te zijn van de bezwaren, die aan praktijkgerichte
curriculumontwikkeling kleven, is het mogelijk een zodanige strategie te
hanteren, dat de participatie van docenten voornamelijk positief werkt. Hij
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wijst er bovendien op, dat er zodoende een betere
tussen het vakdidactisch onderzoek en de schoolpraktijk.

re!atie

kan groeien

Orie lespakketten Natuurkunde en Techniek zijn geschreven in samenwerking
met docenten (Elektrische apparaten in huis, Communicatie en Water in
huis). Bij de ontwikkeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de kenrnerken van techniek, die het uitgangspunt voor de inhoud vormen,
liggen van te voren reeds vast,
- de eindredactie zal in handen van de projectmedewerker zijn om te
komen tot een homogeen produkt,
de docenten werken in schrijfgroepen van drie a vier docenten. De
projectmedewerker begeleidt het schrijfproces.
De opzet van de ontwikkeling was, mede op grond van ervaringen bij het
DBK-na project (Neuvel 1978), als volgt:
- door de projectmedewerker is een uitgewerkt schrijfvoorstel voor elk van
de drie Jespakketten gemaakt. Op een eerste gemeenschappelijke vergadering van alle schrijfgroepen zijn deze doorgenomen,
- elke docent schreef een paragraaf van een lespakket,
- op een vergadering van de schrijfgroep zijn de teksten doorgenomen en is
commentaar gegeven,
- elke schrijver heeft het commentaar verwerkt en een tweede versie
geschreven,
- ook deze zijn besproken op een schrijfgroep-vergadering,
vervolgens heeft de projectmedewerker het pakket samengesteld uit de
door de schrijvers geschreven onderdelen en klaargemaakt voor vermenigvuldiging.
Er zijn voorbeelden van projecten, waarin deze of een dergelijke strategie is
gehanteerd.
Er zijn echter wem1g evaluatie-gegevens voorhanden, die
aangeven of deze strategie bevredigend is geweest. Volgens Van den Akker
(in SVO Jaarboek 1985) is er nog geen gefundeerde theorie voor de ontwik-:
keling van onderwjjsleerpakketten. In het bijzonder ontbreken gegevens over
de ervaringen van de docenten als schrijvers.
Om zulke gegevens te verkrijgen is aan alle schrijvers-docenten een
schriftelijke vragenlijst verzonden met het verzoek deze in te vullen en te
retourneren. Deze lijst en de antwoorden van de docenten zijn opgenomen in
Bijlage 5.
In deze vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op de persoonlijke
situatie van de _schrijvers-docenten. Met deze gegevens willen we nagaan wat
de samenstelling van de schrijfgroepen is geweest. Er is bij de samenstelling
geen selectie gepleegd. In een algemene brief aan een groot aantal scholen
werden docenten uitgenodigd · om aan het schrijven dee! te nemen. Dertien
docenten reageerden positief op dit verzoek. Orie van hen moesten later hun
toezegging intrekken. Een docent woonde te ver weg van de anderen om in
een schrijfgroep te kunnen functioneren. Deze docent heeft, in samenwerking
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Het tweede dee! van de lijst bevat vragen met betrekking tot de eigen
beoordeling van het werken als schrijver in een schrijfgroep in het project
Natuurkunde en Techniek.
Van de negen docenten, die in een schrijfgroep meewerkten, stuurden acht
de vrageniijst ingevuld terug.
De antwoorden zijn anoniem verwerkt. In een concept-rapport zijn de
uitkomsten weergegeven. Dit concept is aan de docenten verzonden met het
verzoek .om aan te geven of de inhoud hun ervaringen goed weergaf. Op
grand van hun opmerkingen is de definitieve beschrijving opgesteld.
De resultaten zijn:
de groep schrijvers bestond voornamelijk uit tamelijk jonge derdegraadsdocenten met een vrijwel . volledige betrekking, die hun ervaring
voornamelijk in het mavo hebben; zij meenden over het a lgemeen over
voldoende technische voorkennis te beschikken,
- de docenten hebben we! ervaring met het zelf ontwikkelen van lesmateriaal, maar weinig ervaring met vernieuwingen in het natuurkundeonderwijs,
drie docenten noemen interesse als reden om mee te doen in het project,
drie docenten noemen het bijblijven en het leren schrijven, twee docenten
noemen onvrede met de huidige situatie, twee docenten hebben een soort
plichtsgevoel om mee te doen, twee docenten spreekt in het bijzonder het
idee om meer techniek in de natuurkunde-lessen in te voere!n aan.
Acht docenten vinden het zinvol, dat het lesmateriaal in samenwerking
met docenten wordt ontwikkeld. De voornaamste reden die ze noemen is
het gebruik maken van de praktijk-ervaringen van de docenten,
- de docenten waren positief over de gevolgde opzet en de begeleiding en
zagen hun inbreng vooral in de kennis van de leerlingen,
- het schrijven is als een zware belas ting naast de onderwijstaak ervaren;
vooral het vergaderen kostte veel tijd.
Uit dit kleine onderzoek trekken we deze conclusies:
l. de docenten hebben het als positief ervaren om als schrijver aan het
project dee! te nemen. Zij vonden dat hun kennis van het taalgebruik en
het denken van de leerlingen een bijdrage tot het project vorrnden. Ook
het nascholingseffect, dat het schrijven onder begeleiding met zich
meebrengt, wordt als positief e rvaren (zie ook Licht en Schermer 1985,
die dezelfde ervaring meldden bij het DBK-na project).
2. Het voornaamste nadeel van deze ontwikkelingsstrategie, dat uit de
ervaringen van docenten blijkt, is de extra belasting naast de onderwijstaak (deze gold wel in · het bijzonder voor de groep docenten in ons
project, omdat deze niet beschikken over een amanuensis e n toch veel
praktikum doe n).
3. De schrijfac tiviteiten zijn door de docenten nie t a ls zeer moeilijk ervaren.
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We moeten hier echter aan toevoegen, dat uit de hoeveelhei.d werk, die
de eindredactie met zich mee bracht, bleek, dat de docenten het
schrijfwerk, en in het bijzonder de paragraaf- en zinsopbouw, hebben
onderschat.
We zien dat docenten een positieve inbreng in de ontwikkeling van lesmateriaal kunnen hebben. De randvoorwaarden hiervoor zijn echter niet gunstig.
Mogelijke verbeteringen zouden zijn (Nijhof 1983):
- het ter beschikking stellen van tijd en andere faciliteiten voor de
docenten,
- het oefenen in het schrijven van lesmateriaal tijdens de opleiding van de
docenten.

5.3 De attitude van docenten tegenover techniek
In een afzonderlijk deelonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Van den
Bergh, is de attitude van natuurkunde-d1.:centen in het avo en vwo tegenover
techniek onderzocht. Dit om na te gaan of natuurkunde-docenten in het avo
en vwo een beter beeld hebben van techniek dan we bij leerlingen vonden
en of hun attitude positief is, zodat zij voldoende gemotiveerd zijn om
techniek in hun lessen op te nemen. Ter vergelijking zijn ook docenten van
drie andere vakken in het onderzoek betrokken: wiskunde, engels en
handvaardigheid, om een verscheidenheid aan disciplines te krijgen.
Ook zijn docenten natuurkunde, wiskunde en engels in het mto in de onderzoeksopzet opgenomen, eveneens ter verkrijging van vergelijkingsmateriaal.
Over de attitude van docenten tegenover techniek is nog weinig bekend. In
de Ii tera tuur vonden we slechts een onderzoek hierover, dat in Australie was
uitgevoerd. Daaruit bleek, dat natuurkunde-docenten geneigd zijn techniek
vooral te zien als toegepaste natuurkunde. Hun attitude ertegenover was
positief (Rennie 1986).
Evenals in het onderzoek onder leerlingen zijn voor dit deelonderzoek enkele
verwachtingen geformuleerd, die in het onderzoek getoetst zijn.
Uit het reeds eerder aangehaalde onderzoek van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek (IPM 1984) onder de Nederlandse bevolking naar hun
ideeen over techniek, bleek, dat hoger opgeleiden over het algemeen een
genuanceerder beeld van techniek hebben dan de lager opgeleiden. Omdat we
de onderwijsgevenden in het mto, mavo, havo en vwo tot de hoger opgeleiden kunnen rekenen, verwachten we dat hun beeld van techniek redelijk
genuanceerd is en genuanceerder en vollediger dan dat van leerlingen. Onze
eerste hypothese is dan ook:
I. docenten hebben een genuanceerder en vollediger beeld van techniek dan
leerlingen.
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komen dan hun collega' s in het avo en vwo, verwachten we verschillen
tussen mto- en avo/vwo-docenten. Onze tweede hypothese luidt:
2. de attitude van mto-docenten verschilt van die van hun avo/vwo-collega' s.
Tenslotte verwachten we dat docenten natuurkunde een andere attitude
zullen hebben dan de collega' s van de andere vakken.
Daarom luidt onze derde hypothese:
3. de attitude van natuurkunde-docenten verschilt van die van de docenten in
andere vakken.
De opzet van dit deelonderzoek was ongeveer gelijk aan het onderzoek
_onder leerlingen, beschreven in hoofdstuk 4. Daarom geven we hier een
beknopte beschrijving.

5.3.l De opzet van het onderzoek naar de attitude van docenten
I. In het vooronderzoek naar de attitude van docenten zijn vier docenten
natuurkunde geinterviewd en aan veertig docenten natuurkunde is gevraagd
om een lijst met open vragen in te vullen. Slechts twee van hen stuurden
de ingevulde lijst terug.
De interview-vragen luidden:
- kunt U een korte omschrijving geven van techniek,
- welk verband is er tussen natuurkunde en techniek,
- komt U veel of weinig in aanraking met techniek,
- interesseert U zich voor techniek,
- heeft U in Uw beroep veel met techniek te maken,
- vindt U dat er in het Nederlandse onderwijs voldoende aandacht aan
techniek wordt besteed,
- vindt U dat er in het natuurkunde-onderwijs aandacht aan techniek
besteed moet worden,
- vindt U het belangrijk, dat alle leerlingen in het onderwijs in . aanraking
komen met techniek,
- vindt U dat meisjes ook techniek moeten volgen,
besteedt U in Uw eigen lessen aandacht aan techniek,
- vindt U dat Jeerlingen een redelijke kennis hebben van techiek,
- wat vindt U positieve en wat negatieve kanten van techniek?
Op grond van de resultaten van de interviews (en , de twee ingevulde
lijsten met schriftelijke open vragen) is een Likert-vragenlijst van 74
items opgesteld. De items gaan over de volgende aspecten van techniek:
- interesse voor techniek,
- techniek en natuurkunde,
- belang van techniek,
- moeilijkheid van techniek,
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- vr.o uwen/meisjes en techniek,
- creativiteit en techniek,
- technische beroepen,
- positieve en negatieve gevolgen van techniek,
- diversiteit van techniek,
- bekendheid met techniek,
- algemeenheid van voorkomen van techniek,
- techniek op school,
- techniek en ontwikkelingslanden,
- handvaardigheid en techniek.
Een deel van deze aspecten kwam al voor in het leerlingen-interview.
Waar mogelijk is bij de samenstelling van de vragenlijst gebruik gemaakt
van de leerlingenvragenlijst in verband met de vergelijkbaarheid tussen
docenten en leerlingen, die in hypothese l genoemd worden.
Omdat de meeste items bij het leerlingenonderzoek bewezen hadden goede
resultaten te geven, was enig vertrouwen in de lijst gerechtvaardigd.
Achteraf is dit bevestigd.
2. De · vragenlijst is verzonden aan 1.000 d0centen (874 naar avo/vwodocenten en 126 aan mto-docenten; 500 aan natuurkunde-docenten, 167
aan docenten engels, 163 aan docenten wiskunde en 170 aan docenten
handvaardigheid). De steekproef is eveneens gestratificeerd naar deel van
het land en schooltype (categoraal of scholengemeenschap).
In totaal stuurden 295 docenten de vragenlijst ingevuld terug. Oat is een
respons van ongeveer 30%, hetgeen goed genoemd kan worden voor een
vragenlijst, die per post wordt verzonden.
De samenstelling van de steekproef is weergegeven in tabel 5.1.
Tabel 5.1 Aantallen docenten die

enqu~te

vak
school

natuurkunde

avo/vwo

119

46

28

33

14

16

152

60

44

mto
totaal

engels

invulden

wiskunde

handvaardigheid
39

totaal
232

63
39

295

De verwerking van de resultaten is analoog aan het leerlingenonderzoek
uitgevoerd:
- een frequentie-analyse,
- een factor-analyse,
- toetsing van verschillen tussen subgroepen met een tweezijdige t-toets,
- onderzoek naar de homogeniteit van enkele clusters van items.
5.3.2 Resultaten

Voor de resultaten van de frequentie-analyse verwijzen we naar Bijlage 5.
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gemaakt van de categorie ' weet niet' •
De factor-analyse
(uitgevoerd zonder vooraf bepaald aantal factoren
volgens de hoofdcomponenten methode, gevolgd door varimax rotatie) leverde
zevenentwintig factoren op, waarvan de eerste zestien een eigenwaarde
groter dan I hebben. Daarvan konden dertien factoren worden benoemd op
grond van de inhoud van de items met een factor-lading groter dan 0,30.
Deze factoren (en het aantal items) zijn:
I.
( 13) betrokkenheid bij/bekendheid met techniek (19,8% var.),
2.
(IO) 'harde' techniek (IJ,7% var.),
3.
(8) 'zachte' techniek (9,0% var.),
4.
(9) belang van techniek (6,4% var.),
5.
(6) rol verdeling in de techniek (5, 9% var.),
6.
(4) techniek in het onderwijs (4,8% var.),
7.
(4) diversiteit van techniek (3,6% var.),
8.
(2) belang van praktisch omgaan met techniek (3,3% var.),
9.
(2) techniek en natuurwetenschap (3,0% var.),
JO. (3) experimenteel karakter van techniek (2,9% var.),
11. (2) (niet goed te benoemen) (2,8% var.),
12. (5) dynamiek/het zich ontwikkelen van techniek (2,6% var.),
13. (3) toegankelijkheid van techniek (2,4% var.),
14. (3) positieve en negatieve gevolgen van techniek (2,1 % var.).
De factoren en de items met factorladingen groter dan 0,30 zijn opgenomen
in Bijlage 5.
Omdat nog geen schalen geconstrueerd waren heeft de t-toetsing plaatsgevonden op item-ni veau.
Significante verschillen op 5%-niveau werden gevonden tussen mto-docenten
en avo/vwo-docenten op dertien items, waarvan er vier tot factor I behoren
en twee tot factor 9. Docenten in het mto waren meer betrokken
bij/bekend met techniek dan avo/vwo-docenten en zij zien sterker de relatie
tussen natuurkunde en techniek.
Tussen natuurkunde- en overige docenten werden significante verschillen
gevonden bij drieentwintig items. Daarvan behoren elf items tot factor I.
Natuurkunde-docenten zijn meer betrokken bij/bekend met techniek dan
andere docenten.
De andere items behoren tot verschillende factoren.
Samengevat zijn de resultaten:
- de docenten in onze steekproef voelden zich redelijk betrokken bij/bekend
met techniek; dat gold voor mto-docenten meer dan voor avo/vwo-docenten en voor docenten nattiurkunde meer dan voor andere docenten,
- de docenten maakten in hun attitude duidelijk onderscheid tussen 'harde'
en 'zachte' techniek; 'zachte' techniek werd minder met techniek geassocieerd dan ' harde' techniek,
- de docenten zagen het belang van techniek,
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mannen/jongens,
de docenten waren van mening, dat leerlingen in het onderwijs met de
techniek in aanraking gebracht moeten warden (de natuurkunde-docenten
vonden dat iets sterker dan andere docenten),
- de docenten zagen duidelijk een relatie tussen natuurkunde en techniek,
- de docenten zagen techniek als meer dan alleen apparaten; ze zagen o.ok
het experimentele karakter van techniek en het werken met modellen (de
docenten natuurkunde zagen dat laatste iets meer dan de overige
docenten),
- vergelijking met de overeenkomstige items in het leerlingenonderzoek laat
zien, dat de attitude van de docent«".n meer bepaald wordt door betrokkenheid bij/bekendheid met techniek; docenten waren minqer beperkt in
hun beeld van techniek (waren minder gefixeerd op apparaten, noemden
vaker het ontwerpen, het experirnenteren en het werken met modellen).
5.3.3 Bespreking van de resultaten
We bespreken eerst de betrouwbaarheid en de validiteit van de verkregen
resultaten, vervolgens gaan we na of de gestelde hypothesen warden
bevestigd dan wel verworpen moeten warden.
Betrouwbaarheid
Om een maat voor de betrouwbaarheid te verkrijgen is, evenals bij het
leerlingen-onderzoek, gebruik gemaakt van de homogeniteit van clusters van
items, die samengesteld zijn uit de items, die per factor een factorlading
grater dan 0,30 hebben. De resultaten zijn weergegeven aan de hand van
deze clusters. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in tabel 5.2.
Tabel

5.2 Homogeniteit van de clusters van items

cluster van items
be ho rend bij factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

coefficient
alpha

aantal
items

0,86
0,89
0,82
0,51
0,75
0,81
0,65
0,69
0,65
0,64
0,58
0,52
.0,44
0,49

13
10
8
9
6
4
4
2
2
3
2
5
3
3

*

**
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*
**

mits item 14 niet meegenomen wordt
mits item 28 niet meegenomen wordt

We zien hieruit, dat de resultaten voldoende betrouwbaar zijn op grond van
homogeni tei tsoverwegingen.
Validiteit

Over
de
inhoudsvaliditeit
merken
we
op,
dat
evenals
in
het
leerlingenonderzoek,
weer
de
drie
componenten
van
de
attitude
vertegenwoordigd zijn in de items. We nemen aan, dat de dimensies in de
attitude in het vooronderzoek vol!edig naar voren gekomen zijn. Bij dit
onderzoek was bovendien al een behoorlijke ondergrond vanuit het leerlingenonderzoek. In de interviews en de open vragen is door geen enkele docent
het woord techniek gebruikt als 'de manier, waarop je iets doet'.
Over criteriumvaliditeit is het volgende te zeggen: er zijn geen andere
instrumenten gebruikt om de attitude van docenten tegenover techniek te
meten. Het enige vergelijkingsmateriaal vormt het Australische onderzoek.
De resultaten daarvan komen redelijk overeen met de onze: natuurkundedocenten hebben een positieve attitude tegenover techniek.
Ons eigen instrument is door Szydlowski en Dudziak in een vertaling later
gebruikt in een onderzoek in Polen. De resultaten daarvan vertonen veel
overeenkomst rnet de onze (Dudziak 1986).
De begripsvaliditeit kan opnieuw worden vastgesteld door de resultaten van
de factor-analyse: er zijn goed interpreteerbare factoren uitgekomen. Zes
factoren vertonen overeenkomsten met die in het leerlingen-onderzoek.
Conclusies met betrekking tot de hypothesen

Vergelijken we de resultaten met onze hypothesen dan komen we tot de
volgende conclusies.
De eerste hypothese wordt door de resultaten bevestigd: docenten hebben
een redelijk evenwichtige attitude tegenover techniek. Ze onderkennen meer
aspecten van techniek dan leerlingen. Vooral natuurkunde-docenten staan
positief tegenover techniek.
De tweede hypothese wordt eveneens bevestigd: er zijn verschillen gevonden
tussen mto- en a vo/vwo-docente n. Mto-docenten zijn mee r betrokke n
bij/bekend met techniek.
De resultaten bevestigen ook de derde hypothese: er zijn verschillen tussen
natuurkunde- en overige docenten. Natuurkunde-docenten zijn meer betrokken
bij/bekend met t echniek.
De docenten gaven door de vragenlijs t terug te s turen blij k van een
belangstel!ing voor het onderwerp techniek, wellicht meer dan de gerniddelde
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evenzeer. Daarom concluderen we voor ons hoofdonderzoek, dat we mogen
verwachten, dat de natuurkunde-docenten, die bij het project betrokken zijn,
een goed beeld van en een positieve attitude tegenover techniek hebben,
zodat zij in staat zijn het lesmateriaal Natuurkunde en Techniek adequaat
te gebruiken.
Verdere instrumentontwikkeling en schaalconstructie
Jn het project Natuurkunde en Techniek is een verdere instrumentontwikkeling niet noodzakelijk. Toch hebben we hieraan enige aandacht gegeven.
Uit de homogeniteit van de clusters items blijkt, dat er een aantal schalen
te construeren zijn uit het huidige instrument.
De aldus geconstrueerde schalen vormen nu een instrument dat momenteel
een rol speelt in het internationale PATT-onderzoek (zie ook 4.7). In Polen
is het voorgelegd aan 300 docenten (evenals in ons eigen onderzoek verdeeld
over de vakken natuurkunde, wiskunde, handvaardigheid en een vreemde
taal).
5.3.4 Nascholingsbijeenkomsten
Jn de paragrafen 5.1 en 5.2 is uiteengezet welke opzet en inhoud aan de
!espakketten gegeven is en hoe deze lespakketten in samenwerking met
docenten zijn ontwikkeld.
Voor het goed gebruik van de lespakketten is van belang dat de natuurkunde-docenten, die met het materiaal werken, zelf een redelijk evenwichtige attitude tegenover techniek hebben en van de bedoeling· van het
lesmateriaal. De attitude van de docenten bleek redelijk evenwichtig te zijn.
Maar ook duidelijkheid bij docenten over de bedoeling van het !esmateriaal
is van belang. Gross e.a. (1971) stelden vast, dat onduidelijkheid over de
door hen geplande innovatie een belarigrijke barriere voor de implementatie
was.
Om deze duidelijkheid te bevorderen zijn per regio als nascholing voorlichtingsmiddagen gehouden, waarin de docenten informatie hebben gekregen over
de achtergronden van het lesmateriaal en de wijze, waarop het gebruikt
dient te worden. Bij deze bijeenkomsten konden we in onze voorlichting
tevens rekening houden met de resultaten van het onderzoek naar de
attitude van docenten tegenover techniek.
Voorafgaand aan het gebruik van de eerste versie van het lesmateriaal, zijn
bijeenkomsten in Amsterdam, Ede, Eindhoven en Groningen gehouden, waaraan tien docenten hebben deelgenomen.
Voorafgaand aan het gebruik van de herziene lespakketten zijn bijeenkomsten
gehouden in Breda, Boskoop, Kesteren en Zwolle, waaraan eveneens tien
docenten hebben deelgenomen.
In de voorlichting is voornamelijk aandacht besteed aan de kenmerken van
techniek, die in de lessen behandeld moeten worden. We deden dit met de
bedoeling dat de kenmerken, die in de - lespakketten zijn opgenomen,
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daadwerkelijk door de docenten in de lessen worden behandelo. Bij het
gebruik van de tweede versies van de lespakketten is door middel van
observaties nagegaan in hoeverre dit is gebeurd. We komen in paragraaf
5.6.3 op deze observatie terug.

5.4 Ontwikkeling van de evaluatie-instrumenten
Bij de formatieve en summatieve evaluatie van het gebruik van de lespakketten Natuurkunde en Techniek zijn de hierna beschreven instrumenten
gebruikt.
We beschrijven eerst de ontwikkeling van de instrumenten, die bij de
formatieve evaluatie zijn gebruikt. Daarna geven we aan hoe deze
instrumenten vervolgens zijn aangepast om bij de summatieve evaiuatie
gebruikt te worden.

Bij de formatieve evaluatie gaat het om de revisie van de lespakketten. De
instrumenten zijn gericht op het verkrijgen van informatie over de onderdelen, die bijstelling behoeven. De instrumenten zijn, in aangepaste vorm ,
later bij de summatieve evaluatie gebruikt. Dan gaat het om een eindoordeel over de lespakketten.
Volgens Slavenburg (1981) zijn drie soorten gegevens nodig (zijn indeling
vertoont overeenkomst met die van Stufflebeam): input-evaluatie (wat
houdt het curriculum in en wat is de beginsi tuatie van de leerlingen),
proces-evaluatie (hoe is het curriculum in de klas gebruikt) en outputevaluatie (wat is het effect van het curriculum). In onze evaluatie zijn
inputgegevens verkregen uit het attitude-onderzoek en uit een inhoudsanalyse
van de lespakketten, procesgegevens zijn verkregen door lesevaluatieformulieren, een docentenvragenlijst en observaties, outputgegevens worden
verkregen door de docentenvragenlijst, een leerlingenvragenlijst en toetsen;
Voor de formatieve evaluatie zijn dus de volgende instrumenten gebruikt:
- een inhoudsanalyse van het lespakket. Deze heeft betrekking op de
leesbaarheid, het voorkomen van personen in tekst en illustraties, de aard
van de opdrachten en de lay-out van de tekst,
- een docentenvragenlijst. Daarin wordt gevraagd naar het oordeel van de
docenten over de inhoud van het lespakket, de moeilijkheidsgraad, de
tekst, illustraties, de proeven, de vragen en opdrachten en over de
docentenhandleiding,
- een lesevaluatieformulier. Daarop noteren de docenten per les wat
behandeld is, welke werkvormen zijn gebruikt en wat de reactie van de
leerlingen was,
- een leerlingenvragenlijst. Daarin wordt de leerlingen gevraagd naar hun
mening over het lespakket: de mate waarin ze het leuk of saai,
makkelijk of rnoeilijk, relevant of onbelangrijk hebben gevonden, de mate
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praktisch en creatief bezig konden zijn, of het Jespakket hen geholpen
heeft bij hun beeldvorming van techniek,
- een toets over de inhoud van de basisstof van het lespakket. Deze
bestaat uit een dee! met meerkeuze- en een dee! met open vragen.
Meerkeuzevragen hebben als voordeel: makkelijke verwerkbaarheid en
objectiviteit bij scoring (Rademaker 1969). We wilden echter ook nagaan
of leerlingen het ontwerpproces kunnen reproduceren en of ze zelf
volgens de stappen van · het ontwerpproces iets eenvoudigs kunnen
ontwerpen. Daar zijn open vragen geschikter voor dan meerkeuze-vragen.
Een andere reden om zowel open als meerkeuzevragen te gebruiken is,
dat er aanwijzingen zijn, dat sommige leerlingen beter kunnen antwoorden
op meerkeuzevragen en anderen op open vragen. Dit mag geen rol van
betekenis spelen in de evaluatie. Daarom gebruiken we zowel open vragen
als meerkeuzevragen.
Voor de summatieve evaluatie zijn gebruikt:
- de docentenvragenlijst met enkele aanpassingen,
- het lesevaluatieformulier (in dezelfde vorm als bij de formatieve
evaluatie),
- de Jeerlingenvragenlijst met enkele aanpassingen,
de toetsen met enkele aanpassingen,
- observaties in de klas.
We beschrijven hoe de instrumenten zijn ontwikkeld voor de formatieve
evaluatie en hoe ze later zijn aangepast voor de summatieve evaluatie.
Er is geen gebruik gemaakt van een praktische toets. Inhoudelijk zou dit
wenselijk zijn. Het zou de mogelijkheid geven te onderzoeken of de
leerlingen praktisch-technische vaardigheden opdoen. Het is echter de vraag
inhoeverre die in natuurkunde-lessen aan de orde zullen komen. Het
ontwikkelen van zo' n instrument is niet eenvoudig (Alberts e.a. 1986). De
inspanning die dat vereist weegt niet op tegen de onzekerheid of praktischtechnische vaardigheden we! voldoende aan de orde komen zodat er iets
gemeten kan warden.
Het begrip inhoudsanalyse houdt in: een onderzoeksmethode om een
objectieve systematische en quantitatieve beschrijving van de inhoud van
leerstof te krijgen (Schwarzer in Frey 1975). Het gaat daarbij zowel om
uiterlijke kenmerken (aantal illustraties, aantal proeven, leesbaarheid) als om
een inhoudelijke beschrijving.
In de literatuur zijn beschrijvingen van inhoudsanalyses te vinden, die zeer
complex kunnen zijn (Jochems 1980). Voor ons doe! is een eenvoudige vorm
van inhoudsanalyse voldoende, omdat deze met diverse andere instrumenten
wordt gecombineerd. Zeker bij summatieve evaluatie, maar ook bij formatieve evaluatie is een inhoudsanalyse immers onvoldoende (Grobman l 968).
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gebruikt wordt als bedoeld.
Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de beschrijving
van techniek in vijf kenmerken en de resultaten van het onderzoek naar de
attitude van leerlingen tegenover techniek. In de inhoudsanalyse is nagegaan
inhoeverre we ons daaraan gehouden hebben.
We hebben daarom in de eerste plaats onderzocht of de kenmerken terug te
vinden zijn in de lespakketten.
Ten tweede is onderzocht of we aandacht hebben besteed aan het feit, dat
meisjes een achterstand in attitude hebben ten opzichte van jongens. We
letten in het bijzonder op het voorkomen van me1s1es in tekst en
illustraties. Er zijn aanwijzingen, dat het voor meisjes aantrekkelijk is,
wanneer in tekst en illustraties personen voorkomen (dit is . een van de
aanbevelingen van het eerder genoemde HANDROVER-project van Mottier).
In de derde plaats is onderzocht of de tekst voldoende leesbaar is. Voor de
leesbaarheid van teksten zijn diverse tests ontwikkeld (Van Hauwermeiren
1975). We kozen een tekst, die bovendien de mate van betrokkenheid van de
lezers bij de tekst meet. Deze test in ontwikkeld door Flesch (zie ook
Schwarzer in Frey 197 5).
Omdat we in onze lespakketten veel aandacht besteden aan het feit, dat
leerlingen actief bij techni.ek betrokken worden, is ook nagegaan of er
voldoende open opdrachten in de lespakketten voorkomen, die leerlingen de
gelegenheid geven om creatief bezig te zijn en niet al!een reproducerend.
De betrouwbaarheid van inhoudsanalyse is bepaald door tellingen te herhalen.
Vrijwel elk onderdeel in onze analyse komt neer op telling van iets.
Validiteit is onderzocht door de inhoudsanalyse te vergelijken met de
resultaten van de docenten- en leerlingenvragenlijst (een vorm van
'concurrent validity').
In de docentenvragenlijst is gebruik gemaakt van Likert-items, aangevuld
met ruimte voor toelichting. Op die wijze is de gemakkelijke verwerking
van de Likert-items gecombineerd met de open vragen, die meer concrete
informatie opleveren.
De aspecten die in de docentenhandleiding zijn opgenomen, zijn hierboven
reeds aangegeven. Ze zijn ontleend aan diverse overzichten (De Kok-Damave
1980, Ebutt en West 1984, Degraeve in ALM l 985ii).
De betrouwbaarheid van de resultaten met deze lijst is niet statistisch vast
te stellen: daarvoor zijn de aantallen docenten te gering. Uit de antwoorden
zijn met voorzichtigheid algemene conclusies getrokken. We! gaven de
resu!taten aanwijzingen over de validiteit van andere instrumenten.
De validiteit van de resultaten is weer vast te stellen door vergelijking met
andere instrumenten.
De lesevaluatieformulieren geven informatie over de wijze 0 waarop
lespakketten in de klas behandeld zijn. Wat betreft betrou.wbaarheid
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De leerlingenvragenlijst bestaat uit drie onderdelen:
- vragen over de manier waarop de leerlingen het lespakket hebben beleefd
en wel wat betreft het leuk of saai, makkelijk of moeilijk en nuttig of
nutteloos zijn van het lespakket, de mate waarin leerlingen praktisch
gewerkt hebben en hun creativiteit hebben kunnen gebruiken, en de mate,
waarin de leerlingen vinden dat bepaalde kenmerken van techAiek in het
lespakket te herkennen waren,
- een dee! van de eerder gebruikte attitude-vragenlijst, namelijk de eerste
vijf factoren, die in het eerdere attitude-onderzoek werden gevonden,
- een deel van de eerder gebruikte lijst met onderwerpen en beroepen.
De aspecten, die aan de orde komen, zijn boven reeds genoemd.
De betrouwbaarheid van de resultaten is bij de leerlingenvragenlijst
statistisch bepaald uit de homogeniteit van de lijst en - van de factoren, die
daarin voorkomen.
De validiteit is bepaald door factor-analyse ('construct validity') en door
vergelijking met andere instrumenten ('concurrent validity'). lnhoudsvaliditeit
is een andere mogelijkheid, al is dit altijd een tamelijk zwakke, omdat deze
berust op een subjectieve beoordeling.
Bij de analyse is onder meer gebruik gemaakt van regressie-analyse. Voor de
validering van het regressie-model zijn di verse mogelijkheden (bijvo<irbeeld:
vergelijking van de gevonden resultaten met eerdere ervaringen, testen of
het model van toepassing is op een ander, vergelijkbare steekproef; zie
Montgomery en Peck 1982). We komen hierop terug in paragraaf 5.6.
De toetsen zijn een middel om na te gaan welke leerresultaten de behandeling van het lesmateriaal oplevert. De toetsen gaan over de inhoud van de
basisstof van het lespakket.
Jacobs (in Jacobs e.a. 1974) geeft de volgende indeling voor kennis van
techniek: 'Erscheinungswissen' (bijvoorbeeld: kunnen beschrijven hoe verschillende soorten kranen er uit zien), 'Gebrauchswissen' (bijvoorbeeld: weten hoe
je een kraanleertje verwisselt), 'Strukturwissen' (bijvoorbee!d: weten hoe een
tapkraan in elkaar zit), en 'Erk!arungswissen' (bijvoorbeeld: kunnen verklaren
waarom het water niet vanzelf uit de kraan spuit). In de toetsen is ernaar
gestreefd elk van deze soorten kennis te toetsen.
De betrouwbaarheid van de toetsen is vastgesteld op grond van de homogeniteit van de toetsen. Items kunnen worden geselecteerd op grond van de
p-waarden en de items-totaal-correlaties (De Groot en Van Naerssen 1969,
Hamaker 1980).
Volgens Lewy (1977) is bij toetsen vooral 'content validity' (inhoudsvaliditeit)
van be!ang. Creemers (in Bijl e.a. 1973) ziet dit zelfs als de enige mogelijkheid om de validiteit vast te stellen. De Groot en Van Naerssen · noemen
ook nog criterium validiteit (vergelijking met andere instrumenten, die
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hetze!fde pretenderen te meten). De inhoudsvaliditeit van de toetsen is
bepaald door te onderzoeken of de items elke paragraaf van het lespakket
bestrijken. Niet alleen ons eigen oordeel, maar ook dat van docenten speelt
daarbij een rol. Jn de docentenhandleiding staat hier een vraag over.
Deze instrumenten zijn tijdens en na afloop van het gebruik van de eerste
versie van de onderbouw-lespakketten gebruikt. De resultaten ervan zijn
gebruikt voor de formatieve evaluatie. Op grond van de resultaten zijn de
instrumenten bijgesteld. De bijgestelde versies zijn gebruikt tijdens en na afloop van het gebruik van de definitieve versies van de lespakketten.
Revisie van de instrumenten ten behoeve van de summatieve evaluatie

Het gebruik van de instrumenten bij de formatieve evaluatie heeft in onze
opzet ee-n tweeledig doe!:
I. het geven van informatie met betrekking tot de revisie van het
lesmateriaal,
2. try-out met het oog op bijstelling van de instrumenten zelf.
Het . eerste punt behandelen we in paragraaf 5.5. Hieronder gaan we na
welke bijstellingen zi}n gepleegd op de onderzoeksinstrumenten om ze voor
de surnmatieve evaluatie geschikt te maken.
De docentenvragenlijst bevat items, die direct betrekking hebben op
bijstelling van het lespakket. Deze vragen zijn bij de summatieve evaluatie
niet meer van belang. Ze zijn dan ook verwijderd uit de lijst. Het gaat om
de items 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37 en 38 (zie
Bijlage 6).
De overige items hebben betrekking op de mate waarin de kenmerken van
techniek volgens de docenten in het lesmateriaal aan de orde komen. Deze
gegevens zijn bij de summatieve evaluatie van belang ter validering van de
resultaten van andere instrumenten. Ook de tevredenheid . van de docenten
over het gebruik van lesmateriaal en de mate waarin er gebruik van
gemaakt is zijn van belang.
De lesevaluatieformulieren voldeden aan het gestelde doel: ze gaven
informatie over de gebruikte werkvormen per !es en enige indrukken van de
reactie van de leerlingen. Het lesevaluatieformulier is dan ook ongewijzigd
overgenomen voor de summatieve evaluatie.
De item-selectie voor de leerlingenvragenlijst vond plaats op grond van de
frequentie-analyse, de item-totaal-correlatie van de items en een factoranalyse.
Er zijn tamelijk veel aspecten in de Jeerlingenvragenlij st opgenomen, zodat
van elk aspect slechts enkele items opgenomen konden worden om de lengte
van de totale lijst te beperken. Er konden dus niet te veel items verwijderd
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slechte statistische eigenschappen vertonen, worden verwijderd.
De frequentie-analyse geeft geen aanleiding tot verwijdering van items. Er
zijn veel items in de eerste groep (item 1-42), die een hoog percentage
antwoorden in de neutrale categorie te zien geven. Meestal dienen die te
worden verwijderd (Shrigley en Koballa 1984). Het gaat hier echter niet om
een 'weet-niet' categorie. De neutrale categorie is hier een legitieme
antwoordcategorie, zodat een hoog percentage antwoorden in deze categorie
niet verontrustend is. Alle i terns vertonen een redelij ke spreiding.
De homogeniteit van de totale lijst is 0,89. Alie items dragen min of meer
positief bij tot deze homogeniteit. De items 9, 10, 14, 25, 42, 50 en 55
hebben een item-totaalcorrelatie tussen 0 en O, 10. Om inhoudelijke redenen
zijn deze items toch opgenomen in de definitieve vragenlijst. Bij een
steekproef van relatief geringe omvang, zoals hier het geval is, zou het
niet verantwoord zijn items alleen op statistische gronden te verwijderen.
De factor-analyse leverde acht goed te interpreteren factoren op. Ook deze
analyse gaf geen aanleiding om items te verwijderen.
De lijst is ongewijzigd gehandhaafd.
De toetsen behoefden op sommige punten aanpassing.
Item l van de A-versie van de toets bij Communicatie heeft een p-waarde
van 1,00 (alle leerlingen hebben de' vraag goed beantwoord). De toets is
echter slechts door een klas gemaakt. Vooralsnog is het item niet gewijzigd.
Wel gewijzigd zijn item 4 van Elektrische apparaten, items 3 en 5 van
Communicatie en items 3 en 5 van Water in huis. Item 2 van Muziek is
parallel aan item 4 van Elektrische apparaten en item ·3 van Communicatie.
Dit item is eveneens aangepast om de overeenkomst met de andere toetsen
te bewaren. De item-totaal-correlatie van deze items in de A- en/of de Bversie was tamelijk laag.
Bij de open vragen vi el op, dat de vragen 1O, 12 en 13 steeds oppervlakkige antwoorden gaven. De vraagstelling is daarom aangescherpt.
Vragen, waarbij de leerlingen iets nieuws moeten ontwerpen, leverde!1
meestal alleen een ' werkbeschrijving' op (je neemt eerst • • • en dan ••• ).
De vraag bedoelde echter de ontwerpstappen te laten gebruiken. Een
verwijzing naar deze stappen is in de vraagstelling opgenomen.
De nieuwe instrumenten staan in Bijlage 7.

5.5 De for-matieve evaluatie van de lespakketten
De eerste versie van de onderbouw-lespakketten zijn tijdens de cursus
1985/ 1986 gebruikt op vijftien scholen. De docenten hebben daarbij de
evaluatie-instrumenten gebruikt en de resultaten teruggestuurd naar de
onderzoekers.
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In deze
revisie.

paragraaf

geven

we

de

resultaten en de consequenties voor de

InhoudsanaJyse

We geven een beschrijving van enkele inhoudskenmerken van de lespakketten
zoals we die gevonden hebben door een inhoudsanalyse.
Leesbaarheid
De resultaten van de leesbaarheidstest voor de lespakketten is in tabel 5.3
weergegeven. Voor de bepaling van de leesbaarheid is s teeds een steekproef
van drie b!adzijden genomen. Die bladzijden zijn zo gekozen, dat ze
representatief zijn voor het gehele lespakket: twee bladzijden met tekst
midden in een paragraaf en een b!adzijde met opgaven aan het eind van
een paragraaf.
Tabet 5.3 Leesbaarheidstest: HI- en RE-scores en hun betekenis
lespakket
Muziek
El. app.
Comm.
Water

HI-score
25
15
20
25

betekenis
interessant
matig interessant
interessant
interessant

RE-score
60
65
60
70

betekenis
standaard
standaard
standaard
tamelijk makkelijk

Toelichting bij de tabel:
de HI-score geeft de mate, waarin de lezer bij de tekst bet rokken wordt,
aan. De maat hiervoor is in deze test een gewogen combinatie van het
aantal woorden, die op een persoon betrekking hebben (persoonlijke
voornaamwoorden, eigennamen) en z innen, waarin iemand aangesproken
wordt (dire cte rede, vraag-, bevel-, ve r zoek-zinnen, uitroepen). De
HI-score va rieert van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe meer be trokkenheid,
- de RE-score geeft aan hoe moei!ijk of rnakkelijk leesbaar de tekst is. De
maat hiervoor is een gewogen combinatie van het gerniddeld aantal
woorden per zin en het gemiddeld aantal lettergrepen per woord. De
RE-score varieert van 0 tot I 00. Hoe hog er de score, hoe rnakke lijker
!eesbaar de tekst.
We merken nog op, dat er discussie is over de waarde van leesbaarheidstesten. Toch menen we dat de door ons gebruikte test we! enige indicatie
geeft van de leesbaarheid van cnze teksten.
De conclusie uit de ze t a bel is, d at de tekst va n de lespakketten volge ns de
door ons ge bruikte test goed was, rnaar dat in het lespa kket Elektrische
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apparaten in huis meer persoonlijke woorden en zinnen moeten komen.
Meisjes en jongens in tekst en illustraties
In elk van de lespakketten is geteld hoeveel me1sies en jongens voorkomen
in tekst en figuren. Schwarzer (in Frey 1975) noemt dat 'frequentie-analyse'
en rekent het als een onderdeel van de inhoudsanalyse.
In tabel 5.4 is te zien hoeveel jongens en meisjes voorkomen in tekst en
illustraties en hoeveel illustraties in totaal in het lespakket voorkomen.
Tabel 5.4 Aantal meisjes en jongens in tekst en illustraties per lespakket
tekst
lespakket

jongens

Muziek
El. app.
Comm.
Water
Totaal

4
l
l

l
7

illustraties

meisjes

6
2
0
2
10

jongens

meisjes

5
4

4
3
2
3

l

4
14

12

totaal ln lespakket

22
33
26
22
103

Het percentage jongens in illustraties is vergelijkbaar met dat in andere
lesboeken voor natuurkunde en het percentage meisjes is hoger (Dumont e.a.
1982, Kahle in Dix 1987). Toch is er bij de revisie naar gestreefd om dit
percentage riog te verhogen. Uit tabel 5.4 blijkt, dat gemiddeld over alle
lespakketten slechts op ongeveer een kwart van de illustraties een persoon
voorkomt. Het gaat er in de lespakketten mede om te laten zien, dat
techniek niet alleen bestaat uit apparaten, maar dat dit een menselijke
bezigheid is. Dit kan in tekst en illustraties niet genoeg benadrukt worden.
Een gemiddelde van 25% is dan zeker niet hoog te noemen.
De rol verdeling waarin meisjes en jongens voorkomen is evenwichtig. Meisjes
en jongens spelen een aktieve rol in de illustraties. Alleen bij het lespakket
Muziekinstrumenten maken behoeft dit verbetering: van de vijf jongens, die
in de illustraties voorkomen, zijn er vier actief, van de vier meisjes slechts
een.
De illustraties waren in de eerste versie alleen tekeningen.
De conclusie voor . revisie zijn: het is wenselijk dat er meer illustraties
komen met personen erop. Wanneer dit gedaan wordt door foto' s op te
nemen van leerlingen, die een proef of iets dergelijks aan het doen zijn,
krijgen we tevens meer variatie in de aard van de il!ustraties (niet alleen
tekeningen).
Aard van de opgaven
We streven in de lessen over techniek naar een actieve betrokkenheid van
de leerlingen. De aard van de opgaven moet hiermee in overeenstemming
zijn. Om na te gaan inhoeverre dit het geval was, zijn de opdrac hten
ingedeeld in schrijf- en rekenopdrachten, maak-opdrachten en discussieopdrachten.
Vooral de laatste twee categorieen dragen bij tot actieve participatie van

~
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de leerlingen. We beperken ons hier tot de basisstof, omdat de opgaven van
de herhaalstof en extra stof niet door iedereen gedaan worden.
Tabel 5.5 geeft de aantallen opgaven in de verschillende categorieen weer.

Tabel 5.5 Aantal opdrachten in de lespakketten
lespakket
Muziek
El. app.
Comm.
Water

maak-opdrachten
4
7

2
3

discussie-opdrachten

2
2
2
l

overige

totaal

7

13
30
22
20

21
18
16

Volgens de tabel laat vooral het aantal discussie-opdrachten te wensen over.
De lespakketten bevatten gemiddeld slechts ongeveer 10%. discussieopdrachten. Het is duidelijk, dat in een lespakket voor natuurkunde relatief veel
schrijf- en reken-opdrachten voor zullen komen. Het aantal maak-opdrachten
kan slechts beperkt zijn vanwege de hoeveelheid tijd die een maak-opdracht
in beslag neemt.
De conclusie voor revisie is, dat het wenselijk is aan elk lespakket enkele
discussie-opdrachten toe te voegen.
Overige aspecten
Voor het onderzoek moeten de lespakketten een para Ile Ile s tructuur hebben
in verband met de vergelijkbaarheid van de resultaten.
Het lespakket Water in huis wijkt qua structuur af van de andere lespakketten omdat de tweede paragraaf niet expliciet aan het ontwerpproces is
gewijd. De schrijfgroep wist bij de samenstelling geen goede ontwerpparagraaf te bedenken. Bij de tweede versie is door de onderzoeker zelf een
ontwerpparagraaf geschreven. Daarbij is de oorspronkelijke paragraaf over de
gasgeiser en gasboiler omge werkt, zodat de leerlingen het ontwerpproces
geillustreerd zien aan de hand van het ontwerpen van een gasgeiser. De
paragraaf over de watertoren (paragraaf twee in de eers te versie) is
omgewerkt tot een extra s tof blad.
Een andere afwijking van parallellie is het stroomdiagram van het ontwerpproces, dat alleen in het lespakket Elektrische apparaten was opgenomen,
omdat er bij de schrijvers enige onzekerheid bestond of het stroomdiagram
niet te abstract voor de leerlingen is. Uit de toetsresultater:i bleek echter,
dat leerlingen goed in staat zijn om het te reproduceren en bovendien
beantwoordden de leerlingen, die Elektrische apparaten gedaan hadden, de
toetsvragen over ontwerpen in vergelijking tot de anderen vrij goed. Daarom
is het stroomdiagram ook in de andere lespakketten opgenomen en wordt
het ontwerpproces aan de hand van de stappen in dit stroomdiagram
uitgelegd.
Tenslotte is een zesde paragraaf aan elk van de lespakketten toegevoegd,
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waarin de kenmerken van techniek, die de leerlingen in de eerdere
paragrafen impliciet hebben leren kennen, geexpliciteerd worden.
In de tweede versie van de onderbouw-lespakketten is deze extra paragraaf
opgenomen. De basisstof van de tweede versie bestaat dus uit zes
paragrafen.
Lay-out
De lay-out van de eerste versie bevatte te wem1g variatie. Dankzij de
inmiddels beschikbare tekstverwerkingsfaciliteiten kon hierin verbetering worden aangebracht. Enkele voorbeelden: vragen in de tekst kregen een andere
lay-out dan de omringende tekst; belangrijke woorden werden vet afgedrukt.
De docentenvragenlijst en de lesevaluatieformulieren

Van dertien docenten werden de ingevulde docentenvragenlijsten ontvangen
(een docent stuurde alleen de toestresultaten terug, een docent gaf
telefonisch de ervaringen door).
De docentenvragenlijst en de antwoorder. daarvp zijn weergegeven in Bijlage
6. Algemene conclusies, die uit de antwoorden getrokken kunnen worden,
zijn:
- de meeste docenten zijn positlef over het gebruik van de lespakketten
(item 35 tot en met 38),
- vragen naar de technische beroepen zijn niet erg positief beantwoord,
(item 7) evenals vragen naar het aantal vragen en opdrachten in de
lespakketten (i tern 22),
- hoewel de materialen, beschreven in de doceritenhandleiding, vaak niet
beschikbaar waren, zijn de meeste proeven to.c h uitgevoerd in de klas
(item 17 en 18),
- over het algemeen is het lespakket precies gevolgd: er is weinig
overgeslagen of extra gedaan (item 33 en 34).
Voorts bleek, dat de meeste docenten het zonder amanuensis moeten doen,
maar dat de meesten we! over een praktikumlokaal beschikken.
Slechts twee docenten werken met interne differentiatie. Ervaring met
andere vernieuwingsprojecten hebben vijf van de dertien docenten.
De lesevaluatieformulieren (zie Bijlage 6) geven informatie over de gebruikte
werkvormen waarmee de docenten gewerkt hebben.
In tabel 5.6 staan de gemiddelde tijdspercentages waarin een bepaalde
werkvorm is gehanteerd.
Uit deze tabel volgt, dat er bij elk lespakket praktikum gedaan is. Bij drie
van de vier lespakketten zijn klassegesprekken gevoerd.
Zowel in de docentenvragenlijst als op de lesevaluatieformulieren zijn door
de docenten veel detail-opmerkingen over mogelijke verbeteringen gegeven.

/
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lespakket
werkvorm

M

doceren
praktikum
klasgesprek
zelf werken

40
30
10
20

E
0
75

0
25

c

w

40
20
40
0

30
40
20
10

M=
E=
C=
W=

Muziekinstrumenten maken
Elektrische apparaten in huis
Comm uni ca tie
Water in huis

We zullen die hier niet verder vermelden. Ze zijn gebruikt bij de revisie
van het lesmateriaal.
De belangrijkste conclusies uit de opmerkingen in de docentenvragenlijst en
de lesevaluatieformulieren van een meer algemeen karakter zijn:
- er moet meer aandacht besteed worden aan de technische beroepen,
- er moeten meer vragen en opdrachten komen,
- de lespakketten behoeven geen drastische veranderingen, daar de docenten
over het algemeen tevreden zijn.
Deze conclusies zijn gebaseerd op de antwoorden van een groep docenten,
die:
- geen of weinig onderde!en van het lespakket niet gebruikt hebben en geen
of weinig toegevoegd hebben,
- redelijk veel praktikum gedaan hebben terwijl ze over weinig faciliteiten
beschikken,
- in het verleden niet bijzonder veel met onderwijsvernieuwing bezig
geweest zijn (interne differentiatie of andere vernieuwingsprojecten).
Deze groep heeft zich dus aan het lespakket gehouden en is qua outillage
niet een uitzonderlijke of bevoorrechte groep docenten.

De leerlingenvragenJijst
De leerlingenvragenlijst en een frequentie-analyse van de antwoorden zijn
weergegeven in Bijlage 6. De resultaten hebben betrekking op 167 !eerlingen
(89 jongens en 79 meisjes). De groep bestaat uit 124 mavo-!eerlingen, 18
h.a vo-leerlingen en 26 vwo-leerlingen.
De meeste items gaven geen aanleiding om de lespakketten te wijzigen.
Enkele items, die minder gunstige resultaten op!everden, zijn:
- item 8 en 10. De leerlingen vonden, dat ze niet veel zelf hoeven te
bedenke n in de lessen. Het is echter de bedoeling, dat de leerlingen we!
degelijk zelf in het ontwerpproces een inbreng hebben. Blijkbaar kreeg dit
aspect in de lessen/lespakketten onvo!doende aandacht.
Een mogelijke remedie is: meer vragen, die een activiteit en eigen
inbreng van de !eerlingen vragen, en deze in de lay-out van de tekst
meer benadrukken,
- item 30. Leerlingen vonden in het lespakket weinig over technische
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betrouwbaar genoemd worden. Het gedeelte over technische beroepen is
daarom in elk lespakket uitgebreid met concrete informatie. Dit onderdeel
is echter beperkt gehouden, omdat van de natuurkunde-docenten niet verlangd kan worden dat zij natuurkunde-lessen vullen met beroepsvoorlichting,
- item 31. Leerlingen vonden in het lespakket weinig over repareren. Dat is
te verklaren vanuit de inhoud van de lespakketten. Alleen de onderwerpen
Elektrische apparaten en Water in huis leenden zich voor onderwijs in
enige reparaties. Bij Elektrische apparaten zijn deze bovendien niet in de
basisstof, maar in de extra stof opgenomen.
In de nieuwe versie is nadrukkelijker in de basisstof verwezen naar
eventuele reparaties in de extra stof. In de docentenhandleiding is
gestimuleerd deze reparaties in de klas uit te Oaten) voeren.
Toetsen

De toetsen zijn samen met de resultaten van het meerkeuze-gedeelte
daarvan (p- en rit-waarden van de items) in Bijlage 7 gegeven.
De antwoorden op de open vragen zijn gebruikt om te zien of de leerlingen
de hierin getoetste kennis bezitten en om na te gaan of de vragen
voldoende respons opwekken en geen onduidelijkheden of dubbelzinnigheden
bevatten. De resultaten van de open vragen worden hier niet weergegeven.
Van elk meerkeuze-item geven we de aantallen leerlingen per gekozen
alternatief, de p-waarde en de item-totaal-correlatie van het item. Aangezien het hier steeds vrij korte toetsen betreft, moet men eigenlijk de
item-rest-correlatie als uitgangspunt nemen. Om praktische redenen is toch
de item-totaal-correlatie berekend. Het is echter bekend, dat de item-totaalcorrelatie bij dichotome variabelen slechts bij !age waarden sterk kan
afwijken van de item-rest-correlatie (De Zeeuw 1978). Wanneer we de toets
aanpassen is het dus voldoende om op de items met een !age item-totaalcorrelatie te letten. Yan de overige items kan men verwachten, dat de
item-rest-correlatie voldoende hoog is om in de definitieve toets opgenomen
te kunnen worden.
Yan enkele items is de p-waarde tamelijk laag, hetgeen betekent dat veel
leerlingen deze vraag fout beantwoorden. De tekst van het lespakket behoeft
op deze punten bijstelling. Het zijn:
- item l en 2 van Muziekinstrumenten maken,
- item 3, 5 en 7 van Elektrische apparaten in huis,
- item 4-, 6 en 8 van Water in huis.
Bij item lj. van Muziekinstrumenten maken en item 8 van Elektrische
apparaten in huis ligt de !age p-waarde vermoedelijk aan de formulering van
het item zelf.
Consequenties voor revisie van de lespakketten waren:
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Muziekinstrumenten maken zijn enkele opgaven toegevoegd met
soortgelijke inhoud als item I en 2 van de toets,
- bij Elektrische apparaten is in de tekst duidelijker vermeld, dat dunne
draden van constantaan bij gelijke stroomsterkte volgens de proeven de
meeste warmte-ontwikkeling geven,
bij Water in huis zijn de namen van de onderdelen van de kraan
duidelijker in een illustratie aangegeven.
Twee opmerkingen naar aanleiding van de antwoorden op de open vragen
zijn:
- het woord 'probleem' in het ontwerpproces geeft aanleiding tot misverstanden. Leerlingen vatten het blijkbaar op als 'een moeilijkheid', 'iets
waar je niet uit komt'. Oat is echter niet de intentie van het lespakket.
Daarom is 'het probleem vaststellen' vervangen door 'vaststellen wat je
precies wilt ontwerpen',
- het ontwerpproces werd het best gereproduceerd bij het lespakket
Elektrische apparaten in huis. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt is
dit ook in de overige lespakketten opgenomen.
Meta-evaluatie

Onder 'meta-evaluatie' verstaan we de 'evaluatie van de evaluatie'. Met
andere woorden: we gaan na welke de waarde van de evaluatie, zoals wij
die ~ebben uitgevoerd, heeft.
Zoller en Watson (1980) constateren, dat er nog geen gefundeerde methodologie voor de evaluatie van onderwijsleerpakketten beschikbaar is. De theorie
gaat altijd over hele curricula en niet over onderwijsleerpakketten als
onderdeel daarvan.
Stufflebeam en Shrinkfield (1985) pleiten daarom voor een meta-evaluatie bij
elk evaluatie-onderzoek.
Het is van belang om een gefundeerde methodologie voor dit soort evaluatie
te ontwikkelen. Franssen (1986) meent, dat ook formatieve evaluatie een
serieuze vorm van wetenschappelijk onderzoek moet zijn. Daarvoor is echter
we! een op empirische gegevens gebaseerde methodologie nodig.
Het gaat in ons onderzoek niet primair om een bijdrage aan deze methodologie. We maken, als een meta-evaluatie, enkele opmerkingen over onze
evaluatie.
Orie bepalende factoren in een onderwijsleerproces zijn: docent, leerling en
leerstof. We hebben in onze evaluatie alle drie aspecten betrokken. Deze
combinatie voldeed goed. Het is mogelijk de gegevens van verschillende
informanten met elkaar te vergelijken. Een voorbee!d: volgens docenten leren
de leerlingen van het lespakket dat ontwerpen bij de techniek hoort. Bij de
resultaten van de toetsen komt dit er echter onvoldoende uit. De combinatie van informanten is blijkbaar niet overbodig: alleen afgaan op het oordeel
van de docent of de leerlingen is niet betrouwbaar.
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observaties. Het gebruik van deze instrumenten is tijdrovend. Bij de
summatieve evaluatie zijn wel observaties gebruikt, omdat we daarbij
geTnteresseerd zijn in de manier waarop de docent het lesmateriaal gebruikt.
De ervaringen van docenten hadden ook gerapporteerd kunnen worden tijdens
bijeenkomsten van gebruikers, waar de docenten hun commentaar kunnen
geven. Deze vorm van evaluatie is toegepast bij het project DBK-na (Neuvel
1978). Vooral door de geringere omvang van het project Natuurkunde en
Techniek en de grotere afstanden voor de docenten is geen poging gedaan
dit soort bijeenkomsten te beleggen.
We menen dat de instrumenten, die we gebruikt hebben, voldoende informatie hebben geleverd om te komen tot een bijstelling van de lespakketten.

5.6 De summatieve evaluatie van de lespakketten
5.6.l Verzameling van de data
De herziene versies van de onderbouw-lespakketten en de herziene versies
van de instrumenten zijn gebruikt in de cursus 1986/1987 op 18 scholen.
Oorspronkelijk zouden 45 scholen (2.850 leerlingen) de lespakketten gebruiken.
Er waren echter 27 scholen, die om uiteenlopende oorzaken het lesmateriaal
niet hebben gebruikt. Enkele van die redenen waren: tijdverlies door brand
in de school, overlijden van een collega, ziekte van docenten.
Het feit, dat de stof in het lespakket buiten de traditionele leerstof en het
examen omgaat, heeft als praktische consequentie, dat docenten het snel
zullen laten vallen wanneer om een of andere reden verlies van lessen
optreedt. Dit nadeel is gegeven met de opzet van het onderzoek: het gaat
om de introductie van een nieuw element in het natuurkunde-onderwijs.
Daarbij is de onderzoeker afhankelijk van de welwillendheid en interesse van
individuele docenten. Om deze reden is dan ook een groot aantal scholen
aangezocht om mee te doen. Bij het gebruik van de eerste versie is reeds
een afvalpercentage van 50% (!) geconstateerd. Men moet hiermee in de
steekproeftrekking rekening houden om een voldoend aantal scholen en
leerlingen over te houden.
Steekproefsamenstelling en respons
Van 880 Jeerlingen (430 jongens en 450 meisjes) van 18 scholen, gespreid
over het land, zijn zowel toetsen als vragenlijsten ontvangen. Er zijn 21
ingevulde
docentenvragenlijsten
teruggezonden en
17 ingevulde series
lesevaluatieformulieren. Een dee! van de scholen wilde het lespakket in de
cursus 1987I1988 gebruiken. Voor het onderzoek is dat echter te laat.
De steekproefverdeling is te zien in tabel 5.7.
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in huis en Water in huis zijn gebruikt (door respectievelijk 222 en 488
leerlingen). Het lespakket Communicatie is gebruikt op twee scho!en (64 + .?
leerlingen). Van een school echter zijn de leerlingenvragenlijsten door de
leerlingen niet serieus ingevuld, zodat de resultaten daarvan niet voor
analyse in aanmerking komen. De docentenvragenlijst is we! meegenomen. De
lespakketten Muziekinstrumenten maken en Verlichting zijn slechts op een
school gebruikt (respectievelijk door 46 en 60 leerlingen). Het lespakket
Doe-het-zelf was op het moment, dat de analyses zijn gedaan, nog niet
gebruikt. Het wordt in de cursus 1987/1988 in elk geval in een school
gebruikt. In verband met de tijdsplanning van het project konden de
resultaten daarvan niet meer in deze publicatie worden opgenomen.
Tabel 5.7 Samenstelling van de steekproef
schoolnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JO

11
12
13
14
15
16
17
18

*

lespakket

kl as (type)

Elektrische apparaten
3 mavo
Water in huis
2 mavo
Elektrische apparaten
2 mavo
Cummunicatie
3 havo,vwo
Water in huis
3 mavo
Elektrische apparaten
3 mavo
Elektrische apparaten
2 mavo
Muziekinstrumenten maken
4 mavo
Water in huis
3 mavo
5 vwo
Verlichting
Elektrische apparaten
3 mavo
Communicatie
2 m/h/v
Water in huis
3
h/v
2 m/h/v
Water in huis
3 havo
Elektrische apparaten
Elektrische apparaten
3 vwo
2 mavo
Water in huis
Water in huis
2 havo,vwo

de leerling-gegevens van deze
opgenomen (zie hierboven).

jongens
30
11
8
27
27
20
11
21
23
44
II
?
45
35
31
5

24
57

meisjes
6
JO

*

13
37
21
20
14
25
17
16
2
?
49

*

35
39
12
31
103

school zijn niet in het computerbestand

Het is te begrijpen dat de bovenbouw-lespakketten Doe-het-zelf en
Verlichting relatief weinig zijn gebruikt. In de bovenbouw speelt voor
docenten de tijdsdruk, in verband met het eindexame n een be!angrijke rol.
Docenten zijn dan minder bereid onderwerpen, die niet tot het exarnenprogramma behoren, in de klas te behandelen.
Aangezien het lespakket Verlichting gebruikt is in een 5 vwo-k!as en de
overige lespakketten bij onderbouw-klassen, is bij de analyse nagegaan of
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deze klas wel vergelijkbaar is met de andere , klassen, wat betreft
beginsituatie. Daartoe is in deze klas een pre-test afgenomen, die bestaat
uit het middelste gedeelte van de leerlingenvragenlijst, die voor de evaluatie
is gebruikt (dit zijn de attitude-items). Met de daaruit verkregen gegevens
is tevens de attitude v66r en na het gebruik van het lespakket vergeleken.
Bij de keuze van de onderzoeksopzet is een experimentele opzet verworpen
(zie p. 92). De vergelijking tussen 2 avo/vwo en de summatieve evaluatie is
gebaseerd op de aanname dat beide steekproeven zodanig gekozen zijn, dat
ze beide representatief zijn voor alle avo/vwo-leerlingen en qua beginsituatie
dus niet verschillen. Bij de groep 5 vwo-klassen kan een vergelijking
gemaakt worden tussen dezelfde groep leerlingen voor en na het gebruik van
het lesmateriaal.
De 4 mavo-klas, waarin Muziekinstrumenten gebruikt is, zal, naar we
aannemen, niet verschillen van de onderbouw-klassen.

5.6.2 Analyse van de data
De resultaten zijn op de volgende wijze geanalyseerd:
- van de leerlingenvragenlijst en de toetsen zijn frequentie-analyses van de
antwoorden gedaan,
- er is een factor-analyse gedaan van de leerlingenvragenlijst om de items
te kunnen groeperen en zo tot data-reductie te komen,
- met behulp van t-toetsen is nagegaan welke onafhankelijke leerling- en
klasvariabelen van invloed zijn op de antwoorden van de leerlingen op de
leerlingenvragenlijsten en de toetsen; de klasvariabelen zijn bepaald met
behulp van de gegevens uit de docentenvragenlijst,
- de resultaten van de attitudevragen zijn vergeleken ·met de resulaten op
dezelfde vragen bij het 2 avo/vwo onderzoek,
- er is een analyse-model opgesteld voor de verschillende onafhankelijke en
afhankelijke variabelen, die gemeten zijn,
- met behulp van multipele regressie zijn de relaties in dit model getoetst,
- de homogeniteit van de clusters van items, die bij de analyse gebruikt
zijn, is bepaald,
- de verkregen resultaten worden tenslotte vergeleken met de resultaten
van de docentenvragenlijst.
De groep 5 vwo klassen bleek, zoals we verderop zullen zien, niet vergelijkbaar met de andere klassen. Daarom is voor deze groep een aparte analyse
gedaan. Het gaat slechts om 60 leerlingen. Een diepgaande statistische
analyse is bij zo' n kleine groep niet zinvol. Daarom is de analyse beperkt
tot een frequentie-analyse en enkele t-toetsen. Deze analyse is toch van
belang, omdat we ook enige gegevens over de bovenbouw willen verkrijgen
uit het onderzoek.
De resultaten van de frequentie-analyse van de leerlingenvragenlijst en de
toetsen staan in Bijlage 7. De uitkomsten vatten we later samen.
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42 betreffen de beleving van het lespakket, de items 43 tot en met 65 zijn
attitude-items, die in het 2 avo/vwo onderzoek waren gebruikt, de items 66
tot en met 76 zijn items over de onderwerpen en beroepen.
Op elk van deze drie delen is een factor-analyse uitgevoerd (zie Bijlage 7).
De resultaten daarvan zijn de volgende.
Voor de items 1 tot en met 42 (over de beleving van het pakket) werden
de volgende factoren met een eigenwaarde groter dan I gevonden en
benoemd (het aantal items is tussen haakjes aangegeven):
!.
(8) lespakket/techniek leuk gevonden (39,2% var.),
2.
(8) veel of weinig ge!eerd ( 13,0% var.),
3.
(5) effect op beeld van techniek (I 0,8% var.),
4.
(3) lespakket !euk gevonden (9,1 % var.),
5.
(4) moeilijkheid van lespakket/techniek (6,5% var.),
6.
(2) veel .· of weinig praktisch gewerkt (5,8% var.).
Voor de items 43 tot en met 65 (de attitude-items) werden de volgende
attitude-factoren gevonden:
1.
(7) interesse ( 42, I% var.),
2.
(5) rolverdeling meisjes-jongens (31,3% var.),
3.
(5) breedheid van techniek (13,3% var.),
4.
(4) belang van techniek (8,6% var.),
5.
(3) toegankelijkheid van techniek (4,7% var.).
De factoren 1 tot en met 3 hebben een eigenwaarde groter dan 1.
De items 66 tot en met 76 (de onderwerpen en beroepen) zijn in te delen
in twee factoren:
1.
(6) 'harde' techniek (76,7% var.),
2.
(5) 'zachte' techniek (23,3% var.).
Beide factoren hebben een eigenwaarde groter dan I.
De factoren en hun items zijn te vinden in Bijlage 7.
Omdat het onderzoek beschrijvend van aard is willen we voor de analyse
een iets fijnere verdeling in clusters maken. We splitsen enkele factoren
op, zodat we iets kunnen zeggen over de mate, waarin de leerlingen de
verschillende kenmerken van techniek hebben herkend in het lesmateriaal.
Deze kenmerken zijn nu samengenomen in de factoren 'vee! of weinig
geleerd' en 'effect op beeld van techniek'. We delen de items van de
leerlingenvragenlijst als volgt in:
- leuk gevonden (in de tabellen steeds afgekort met 'leuk') (item 1, 4, 7,
17, 18, 22, 35, 36, 38, 39, 40),
- makkelijk gevonden (' makkelijk') (i tern 2, 3, 5, 6, I 5, 16),
- relevant voor beeldvorming gevonden ('relevant') (item 34, 37, 41),
- kenmerk 'techniek en mens' gezien (' t e mens') (item 12, 23, 14),
- kenmerk 'techniek en natuurkunde' gezien (' t e nat') (item 21, 26, 33),

- 121 -

kenmerk 'techniek en vaardigheid' gezien (t e vaard') (item 8, 9, 10, 11,
27, 29, 30, 31, 32),
interesse in techniek (• interesse') (item 45, 49, 54, 58, 64),
rolverdeling (' rolverd') (item 44, 50, 52, 55, 59, 63, 65),
belang van techniek (' belang') (item 43, 47, 57, 61),
breedheid van techniek (•breed') {item 46, 48, 51, 53, 62),
toegankelijkheid van techniek (' toegank') (item 51, 56, 60),
'harde' techniek ('hard') (item 66, 67, 73, 74),
'zachte' techniek (' zacht') (item 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76).

We voegen aan de bovenstaande afhankelijke variabelen toe:
de toetsscore in percentage goede antwoorden (de open vragen zijn
dichotoom gescoord: 0 voor fout, I voor goed) (' toetsscore' korten we in
de tabellen af met 'tscore' ).
Voor deze afhankelijke variabelen is nagegaan welke onafhankelijke variabelen significante verschillen in scores geven. Daartoe is voor elke afhankelijke variabele een totaalscore bereken<.l door de scores op de afzonderlijke
items op te tellen (zonder gewichtsfactor). Vervolgens is met behulp van
t-toetsen nagegaan of significante verschillen bestaan tussen:
I.
jongens en meisjes,
2.
leerlingen met een technische en met een niet-technische vader (voor
de indeling: zie hoofdstuk 4),
3.
leerlingen, die we! en die niet een technische beroep willen kiezen,
4.
leerlingen met en zonder technische hobby,
leerlingen, die we! en leerlingen die geen natuurkunde in hun pakket
5.
kiezen,
6.
verschillende klassen (klas 2 of 3/4),
7.
verschillende klastypen (mavo of havo/vwo),
leerlingen, die Elektrische apparaten en leerlingen, die Water in huis
8.
bestudeerd hebben,
9.
leerlingen uit · klassen, waar veel en waar wem1g praktikum is gedaan
bij de behandeling van het lespakket (blijkens de lesevaluatieformulie·ren),
10. leerlingen van docenten die wel en die niet positief staan tegenover
vernieuwing van hun onderwijs (wel of geen vernieuwd leerboek, wel of
niet regelmatig differentiatie, wel of geen eerdere ervaring met
vernieuwingsprojecten).
Een t-toets voor het beroep van de moeder was niet zinvol vanwege het
geringe aantal technische moeders.
Alleen het verschil tussen Elektrische apparaten en Water in huis is
getoetst, omdat de andere lespakketten door te weinig leerlingen zijn
bestudeerd.

De indeling in kl assen
van het streven naar
subgroepen.
De resultaten van deze
Een ui tgebreidere tabel
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(kl as 2 versus klas 3 en kl as 4) is gekozen op grond
een evenwichtige verdeling van leerlingen over de
(tweezijdige) t-toetsen zijn weergegeven in ta be I 5.8.
staat in Bijlage 7.

Tabel 5.8 Significante verschillen per afhankelijke variabele
sexe

va

variabele
leuk
makkelijk
relevant
t e mens
t e nat
t e vaard
interesse
rolverd
belang
breed
toegank
hard
zacht
tscore

hobby

beroep

+
+

nat

kl as

zelf
+
+

+
+

klas-

les-

type

pakk

+
+

+
+

prakt.

vern.
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

I-

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

klas

+

+

+
+

+
+

+
+

+

-: niet significant op 5%-niveau

Uit tabel 5.8 blijkt, dat alle onafhankelijke variabelen bij
onafhankelijke variabelen significante verschillen laten zien.
Vergelijking attitude
evaluatie

+
+
+

I-

+

+: significant op 5%-niveau

+

doc.

2 avo/vwo

met

de

klassen

bij

minstens twee

de summatieve

De attitude-items, die gebruikt zijn in de leerlingenvragenlijst bij de
summatieve evaluatie, zijn afkomstig van de vragenlijst, waarmee het
attitude-onderzoek onder 2 avo/vwo leerlingen gedaan is.
We vergelijken nu de resultaten op de variabelen interesse voor techniek,
rolverdeling meisjes-jongens, belang van techniek, breedheid van techniek,
toegankelijkheid van techniek van het onderzoek onder leerlingen van klas 2
mavo, havo en vwo (zie hoofdstuk 4) met het in dit hoofdstuk behandelde
onderzoek.
Het is nodig om enig voorbehoud te maken bij deze vergelijking. De
vragenlijst, die onder 2 avo/vwo leerlingen is gebruikt, is anders dan de
vragenlijst bij de summatieve evaluatie: alleen de items, die we nu
vergelijken waren gelijkluidend.
Voorts is het onwaarschijnlijk dat het gebruik van een lespakket 'grote',
blijvende effecten op de attitude heeft. Volgens Leune (in Creemers e.a.
1983) heeft de school in het algemeen weinig invloed op het affectieve
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domein van leerdoelen. De attitude behoort voor een deel tot dit domein.
Wanneer we verschillen vinden tussen de scores bij het 2 avo/vwo onderzoek
en deze summatieve evaluatie, dan is het de vraag of deze blijvend of
tijdelijk zijn.
De gemiddelde scores per factor voor 2 avo/vwo en voor de summatieve
evaluatie staan in tabel 5.9.
Tabet 5.9 Vergelijking met 2 avo/vwo onderzoek
Variabele
interesse
rolverdeling
belang
breedheid
toegankelij kheid

gemiddelde
2 avo/vwo
2,842,04-

gemiddelde
summ evaluatie

2,05
2,50

3,28
2,06
2,08
2,18

2,14-

2,53

N.B.: een lage score komt overeen m~t een positieve attitude (resp. veel
interesse, positief tegenover meisjes in techniek, techniek belangrijk vinden,
brede opvatting over wat techniek is, techniek toegankelijk vinden).
Significantie van verschillen is onderzocht met t-toetsen (tweezijdig,
significantieniveau alpha=5%).
Uit de tabel blijkt, dat de interesse bij de summatieve evaluatie kleiner is
dan bij de meting onder 2 avo/vwo leerlingen, dat de leerlingen meer de
breedheid van techniek onderkennen na het lespakket en ze de techniek
minder toegankelijk vinden. Deze verschillen zijn significant.
Deze resultaten zijn verklaarbaar.
Dat de interesse van de leerlingen, die het lesmateriaal hebben bestudeerd,
minder is dan van de 2 avo/vwo leerlingen, is niet verrassend: we zien in
andere onderzoeken hetzelfde. De oorzaak ervan kan zijn, dat interesse veel
te maken heeft met nieuwsgierigheid. Zolang het onderwerp niet op school
behandeld is, heeft het iets prikkelends door de onbekendheid ervan. Deze
onbekendheid is aanzienlijk verminderd (en daarmee de nieuwsgierigheid)
wanneer het onderwerp is behandeld: het nieuwe is er af.
Dat de leerlingen, die het lesmateriaal hebben bestudeerd, meer de breedheid van techniek onderkennen dan de 2 avo/vwo leerlingen, mogen we, naar
we verwachten, toekennen aan het feit dat de leerlingen in het lespakket
hierover iets geleerd hebben.
Dat de leerlingen, die het lesmateriaal hebben doorgenomen, de techniek
minder toegankelijk vinden dan de 2 avo/vwo leerlingen, komt wellicht door
het feit dat ze gezien hebben, dat ze veel dingen over techniek nog niet
wisten. Je kunt van techniek blijkbaar niet alles zelf te weten komen.
De ideeen van leerlingen, die het lesmateriaal hebben bestudeerd, over de
rolverdeling van techniek en het belang van techniek zijn niet anders dan

- 124 die van de 2 avo/vwo leerlingen, maar aangezien de scores op deze
variabelen bij de 2 avo/vwo leerlingen dicht bij de extreme waarden I en 5
lagen, was een betere score niet te verwachten.
Multipele regressie
Alie in tabel 5.8 opgenomen onafhankelijke variabelen bleken van invloed op
de onafhankelijke variabelen. Het is echter bekend, dat bij t-toetsen het
gevaar bestaat, dat verschillen tamelijk snel statistisch significant zijn. Oat
geldt zeker bij grotere steekproeven zoals de onze.
Daarom is ·het zinvol ook de relatieve invloed van de diverse onafhankelijke
variabelen te onderzoeken. Een multipele regressie is daarvoor geschikt. Een
probleem is, dat voor multipele regressie de variabelen minimaal van
interval-niveau moeten zijn. De meeste van onze onafhankelijke variabelen
zijn echter dichotoom of gedichotomiseerd (geslacht, we! of geen natuurkunde in pakket, we! of geen technische hobby, veel of weinig praktikum
gedaan, docent wel of niet vertrouwd met vernieuwingen). Toch wordt in de
praktijk met dichotome variabelen gewerkt als waren het interval-variabelen
(zie bijvoorbeeld Streumer, Doornekamp en Bonekamp 1987, De Klerk 1983).
Men postuleert dan . dat zlch tussen bijvoorbeeld het we! of niet een
technische vader hebben een scala van mogelijkheden bevindt.
De variabele technische ambitie (we! of geen technisch beroep gaan kiezen)
is als interval-variabele gescoord door de beroepen in te delen in duidelijk
technisch - niet duidelijk - duidelijk niet-technisch. De klas kan als een
interval-variabele worden opgevat, omdat dit een oplopend getal is, dat
aangeeft hoeverre de leerling al in de opleiding is gevorderd (klas 2, 3, 4
of 5), de variabele kl as type is als vol gt gescoord: mavo( I), havo(2), combinatie havo/vwo(3), vwo(4), zodat deze variabele eveneens als een intervalvariabele kan worden opgevat.
Een ander probleem is de variabele 'lespakket'. Dit is een variabele op
nominaal niveau. Voor dit probleem is een oplossing de zogenaamde
'dummy' -variabele. Men definieert dan in ons geval een variabele 'wel/geen
Elektrische apparaten in huis', die de waarden 0 of I heeft, een variabe!e
'wel/geen Water in huis', eveneens met waarden 0 of I, en evenzo de
variabelen 'Muziekinstrumenten - maken' en 'Communicatie'. Het is dan niet
nodig een variabele 'Verlichting' de definieren, omdat de waarde hiervan
reeds vastligt door de waarden op de eerdere vier variabelen (als deze alle
0 zijn is de waarde van I Verlichting' I, als een van deze variabelen I is,
is de waarde van I Verlichting' O; er is immers in alle gevallen slechts een
lespakket gebruikt).
De interpretatie van de resultaten bij gebruikmaking van dummy-variabelen
kan problemen geven. Wat heeft het bijvoorbeeld voor betekenis wanneer het
wel of niet gebruikt zijn van Water in huis we! significante inv!oed heeft
op de resultaten, maar het we! of niet gebruikt zijn van 'Muziekinstrumenten maken' niet?
Een alternatiet is om de multipele regressie voor elk lespakket afzonderlijk
uit te voeren. Het gaat immers om groepen, die een verschil!end lespakket
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aan elkaar gerelateerd kunnen zijn.
Voor de analyse is het volgende analyse-model opgesteld (zie figuur 5.1):
onafhankelijke
leerling- en
klas- variabelen

beleving van
het lespakket

attitude

i--------.

toetsscore

Figuur 5.1 Analyse-model voor de multipele regressie
Uit figuur 5.1 volgt, dat de onafhankelijke variabelen allereerst de beleving
van het lespakket zullen beinvloeden. Dat geldt zowel voor leerlingvariabelen
(geslacht,
technische
ambities
en
hobbies) als voor de
klasvariabelen (klas en klastype, veel of weinig praktikum gedaan, docent
wel of niet vertrouwd met vernieuwing van onderwijs).
Voorts verwachten we, dat de wijze waarop de leerlingen het lespakket
beleefd hebben invloed heeft op hun attitude tegenover techniek en de mate
waarin ze iets geleerd hebben van het lespakket (het laatste is te meten
met de toetsscore).
Verder kan het zo zijn, dat de attitude tegenover techniek invloed heeft op
de toetsscore: een leerling, die positief staat tegenover techniek en een
goed beeld van techniek heeft, zal waarschijnlijk meer bereid en in staat
zijn de toets goed te maken.
Tenslotte is het denkbaar, dat de onafhankelijke leerling- en klasvariabelen
direct invloed hebben op attitude en toetsscore. De beleving van het lespakket heeft daar dan weinig aan toe of af gedaan of heeft alleen invloed
in interactie met de onafhankelijke variabelen.
De regressie is stapsgewijs uitgevoerd. Hierbij wordt steeds een variabele
aan de regressievergelijking toegevoegd wanneer deze een significante
bijdrage levert, waarna voor alle inmiddels in de vergelijking opgenomen
variabelen wordt nagegaan of er weer variabelen verwijderd kunnen worden.
Bij de onafhankelijke variabelen laten we het beroep van vader en moeder
achterwege. Deze variabelen bleken bij t-toetsing al nauwelijks van invl_o ed
te zijn. We zagen reeds in het 2 avo/vwo-onderzoek dat deze variabelen
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Het is eveneens nodig het aantal afhankelijke variabelen verder te
reduceren. Enkele van de tot nu toe gebruikte afhankelijke variabelen
(' kenmerk techniek en mens', 'kenmerk techniek en natuurkunde' en de
attitude-variabele 'belang') hebben namelijk een te !age homogenitei.tscoefficient alpha (zie paragraaf 5.6.3) om in de regressie · opgenomen te
kunnen worden. Daarom combineren we deze variabelen, · zodat alleen
variabelen met een homogeniteit van 0,65 of groter in de regressievergelijking worden opgenomen.
Van de attitude-variabelen la ten we 'belang van techniek' achterwege om
alleen variabelen met een homogeniteit groter dan 0,65 over te houden.
We nemen de totale toetsscore als een variabele. De onderlinge samenhang
tussen de items is tamelijk gering. Waarschijnlijk zijn de toetsen minder
serieus door de leerlingen ingevuld dan bij de formatieve evaluatie het geval
was. Toen waren de items redelijk samenhangend (hadden goede itemtotaal-correlaties). Vanwege deze geringe samenhang is het niet mogelijk de
toetsscore nog onder te verdelen in deelscores, die op een bepaald aspect
van de leerstof betrekking hebben. De homogeniteiten worden dan te laag,
zodat conclusies over deze deelscores onbetrouwbaar zijn.
Om de hornogeniteit van de totale toetsscore voldoende groot te doen zijn,
was het voor sommige toetsen nodig enkele items te verwijderen. Van de
toetsversie A van Communicatie moest meerkeuze-item 7 verwijderd worden
en van toetsversie B bij Muziekinstrumenten maken open item 9. Om de
toetsen parallel te houden zijn de overeenkomstige items van de andere
versie eveneens verwijderd. Dit had vrijwel geen invloed op de homogeniteit
van deze andere versies.
We komen tot de volgende variabelen in ons model:
A. Onafhankelijke leer ling- en klasvariabelen:
- geslacht,
- technische ambitie (het al of niet kiezen van een technisch beroep),
- al of geen technische hobbies,
- klas,
- klastype,
- wel of geen natuurkunde kiezen,
- veel of weinig praktikum gedaan,
docent wel of niet vertrouwd met vernieuwing.
B. Afhankelijke variabelen bij de beleving van het pakket:
- leuk gevonden (item 1, 4, 7, 17, 18, 22, 35, 36, 38, 39, 40),
- veel of weinig geleerd (item 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
- veel of weinig nut voor beeldvorrning Citern 19, 20, 21, 23, 24),
- makkelijk/moeilijk gevonden (item 2, 3, 5, 6, 15, 16).
C. Afhankelijke attitude-variabelen:
- interesse (item 45, 49, 54, 58, 64),
- rolverdeling meisjes-jongens (item 44, 50, 52, 55, 59, 63),
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- 'harde' techniek (item 66, 67, 73, 74),
- 'zachte' techniek (item 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74).
D. De afhankelijke variabele Toetsscore.
De B-variabelen vertonen overeenkomst met de De Klerk (1983) gevonden
variabelen voor de beleving van een PLON-thema over electronica.
We voeren nu de volgende regressie-analyses uit overeenkomstig het model
in figuur 5.1:
- voor elk van de B-variabelen onderzoeken we de invloed van de Avariabelen,
- voor elk van de C-variabelen onderzoeken we de invloed van de A- en
de B-variabelen,
- voor de D-variabelen onderzoeken we de invloed van de A-, B- en Cvariabelen.
De regressie is uitgevoerd voor alle onderbouw-leerlingen samen (820
leerlingen), voor het lespakket Water in huis (488 leerlingen) apart en voor
het lespakket Elektrische apparaten in huis (255 leerlingen) apart. Krammer
(1984) heeft aangetoond, dat het leerboek een variabele is die de relatie
tussen leeractiviteiten en resultaten beinvloedt. Krammer noemt dan het
leerboek een 'contextuele' variabele. In onze analyse gebruiken we de
variabele ' lespakket' eveneens als een contextuele variabele. Het is niet
zinvol de analyse apart te doen voor Communicatie en Muziekinstrumenten
maken. Een vuistregel bij regressie is, dat men per predictor minstens 15
respondenten moet hebben (Stevens 1986). Aan die eis voldeden alleen
Elektrische apparaten in huis en Water in huis.
In tabel 5.11 tot en met 5.13 zijn de resultaten van de multipele regressie
analyse' weergegeven.
Vooraf enkele opmerkingen ter toelichting op de tabellen.
Alleen de variabelen, die door de stapsgewijze procedure in de regressievergelijking zijn opgenomen, zijn in de tabel gezet.
Sams is de omschrijving van de variabele afgekort. We gaven eerder de
volledige omschrijving. Uit de afkortingen is steeds eenduidig op te maken
om welke variabele het gaat.
In de tabellen staat eerst de te voorspellen variabele (de afhankelijke
variabele), dan de variabele, die in de regressie-vergelijking als voorspeller
is opgenomen (de 'predictor'), dan de regressie-coefficient, die berekend is
na omzetting van de ruwe scores in standaard-scores (waarvan het
gemiddelde 0 is en de standaarddeviatie l; de regressie-coefficienten van de
ruwe scores zijn onderling niet vergelijkbaar omdat de predictoren en de
afhankelijke variabelen niet dezelfde eenheden hebben), en als laatste de
bijdrage van de betreffende predictor aan percentage verklaarde variantie
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vinden wat de totale hoeveelheid verklaarde variantie van de predictoren
samen is.
Bij de interpretatie van de tekens van beta is het goed om het volgende
overzicht van de wijze van scoren te gebruiken (zie tabel 5.10):
Tabet 5.10 Overzicht scoringswijze per variabele
variabele

scoringswijze

geslacht

jongen= 1, meisje=2

technische ambitie

technisch= 1, niet-specifiek=2, niet-technisch=3

technische hobby

idem

natuurkunde

we! kiezen in pakket= 1, niet kiezen in pakket=2

kl as

klas 2=2, klas 3=3, klas 4=4, klas 5=5

klastype

mavo=l, havo=2 havo/vwo=3, vwo=4

praktikum

veel=2, gemiddeld=l, weinig=O

docent

sterk vernieuwend=2, vernieuwend=l, traditioneel=O

leuker gevonden

hoe leuker gevonden, hoe lager de score

veel geleerd

hoe meer geleerd naar eigen idee, hoe lager de score

nut voor beeldvorming

hoe nuttiger gevonden, hoe lager de score

makkelijk gevonden

hoe makkelijker gevonden, hoe lager de score

interesse

hoe meer interesse, hoe lager de score

rolverdeling

hoe meer v6or meisjes in techniek, hoe lager de score

breedheid van
techniek

hoe breder de opvatting van techniek, hoe lager de score

' harde' techniek

hoe sterker geassocieerd met techniek, hoe lager de score

'zachte' techniek

idem

toetsscore

hoe beter gemaakt, hoe hoger de score
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afhankelijke
variabele

predictor

leuk gevonden

wel of geen technische ambitie
geslacht
wel of geen natuurkunde
wel of geen technische hobby
wel of geen technische ambitie
kl as
wel of geen technische ambitie
veel of weinig praktikum

0,22
0,14
0,13
0,13
0,11
0,10
0,14
0,08

0,125
0,026
0,018
0,014
0,013
0,009
0,019
0,007

leuk gevonden
wel of geen technische ambitie
wel of geen technische hobby
geslacht
docent wel of niet vernieuwend
geslacht
makkelijk gevonden
leuk gevonden
kl as
wel of geen technische hobby
veel of weinig geleerd
leuk gevonden
beeldvorming
klas
veel of weinig praktikum
veel of weinig geleerd
docent wel of niet vernieuwend
beeldvorming
makkelijk gevonden
wel of geen technische hobby
beeldvorming
kl as

0,60
0,22
0,09
0,08
0,06
0,21
0,13
0,17
0,10
0,10
0,08
0,24
0,20
0,12
0,07
0,08
0,07
0,16
0,11
0,08
0,18
0,09

0,520
0,066
0,009
0,006
0,003
0,040
0,026
0,010
0,009
0,009
0,005
0,110
0,038
0,008
0,006
0,005
0,005
0,035
0,020
0,006
0,036
0,009

0,28
0,13
0,11
0,11
0,10
0,09
0,06

0,060
0,030
0,018

veel geleerd
beeldvorming
makkelijk
interesse

rolverdeling

breed he id

'hard'
'zacht'
toetsscore

beta

bijdra~e

aan R

docent wel of niet vernieuwend
' zachte' techniek
breedheid
wel of geen natuurkunde
veel of weinig praktikum
beeldvorming
klastype

-

-

-

O,Ol:l

0,009
0,007
0,004

De belangrijkste relaties, die in tabel 5.11 staan, zijn:
1. het al of niet leuk vinden van het lespakket wordt het meest voorspeld
door het al of niet gaan kiezen van een technisch beroep (beta=0,22).
Deze predictor verklaart 12,5% van de variantie van de variabele 'leuk
gevonden'. Het teken van beta is positief. Dat betekent, dat een lage
waarde van 'technische ambitie' een lage waarde van 'leuk gevonden'
voorspelt. Dit betekent volgens tabel 5.10 dat het hebben van een
technische ambitie voorspelt dat het lespakket leuk gevonden werd,
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leuk gevonden hebben van het lespakket (beta=0,60) en door de
beroepskeuze (beta=0,22). Samen verklaren deze predictoren 58,6% van de
variantie van de variabele 'interesse' ,
3. de houding tegenover meisjes in de techniek (' rol verdeling') wordt het
meest voorspeld door de predictor 'geslacht' (beta=-0,21). Het min-teken
van beta betekent dat een hoge score voor 'geslacht' een !age score
voor 'rolverdeling' voorspelt. Volgens tabel 5.10 betekent dit, dat meisjes
positiever oordelen over de rol van meisjes in de techniek dan jongens,
4. de breedheid van de opvatting van techniek wordt het meest voorspeld
door het .a l of niet leuk gevonden hebben van het lespakket (beta=0,24)
en het al of niet als nuttig ervaren hebben van het lespakket voor de
beeldvorming (beta=0,20),
5. de toetsscore wordt het meest voorspeld door het al of niet vernieuwend
zijn van de docent (beta=-0,28). Een hoge .score voor 'docent we! of niet
vernieuwend' voorspelt een !age waarde voor de toetsscore. Volgens tabel
5.10 betekent dit, dat leerlingen bij vernieuwingsgezinde docenten een
lager toetsscore behalen dan leerlingen bij niet-vernieuwingsgezinde
docenten.
Het kan voorkomen bij regressie analyse, dat het teken van de beta niet
overeenkomt met wat men verwacht. Meestal is de oorzaak daarvan dat het
aantal
mogelijke antwoordcategorieen van een van beide variabelen
(afhankelijke variabele of predictor) te klein is. We zien dat in tabel 5.11
optreden bij regressie van 'toetsscore' met 'klastype' als predictor. De beta
is gelijk aan -0,06. Volgens tabel 5.10 betekent dit, dat mayo-klassen hoger
scoren dan havo- en vwo-klassen. Dit is echter in strijd met de resultaten
van de t-toets (zie tabel 5.8). Daar bleek dat de mavo-klassen juist lager
scoorden dan de havo- en vwo-klassen.
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afhankelijke
variabele

predictor

leuk gevonden

wel of geen technische ambitie
wel of geen technische hobby
geslacht
wel of geen natuurkunde
docent wel of niet vernieuwend
wel of geen natuuurkunde
klas
veel of weinig praktikum
docent wel of niet vernieuwend
klastype
wet of geen technische arnbitie
klastype

veel geleerd

beeldvorming
rnakkelijk
interesse

rol verdeling

breedheid

'hard'

'zacht'
toe ts score

beta

bijdra~

aan R

leuk gevonden
wel of geen technische ambitie
geslacht
beeldvorrning
kJastype
geslacht
leuk ..gevonden
veel of weinig geleerd
rnakkelijk gevonden
wel of geen technische hobby
leuk gevonden
beeldvorrning
docent wel of niet vernieuwend
veel of weinig geleerd
kl as
leuk gevonden
beeldvorrning
kl as
makkelijk gevonden
kl as type
beeldvorrning
kl as type
'zachte' techniek
wel of geen natuurkunde
docent wel of niet vernieuwend
kl as
wel of geen technische arnbitie
veel of weinig praktikurn
beeldvorrn ing

-

-

0,20
0,17
0,14
0,11
0,09
0,12
0,20
0,21
0,18
0,14
0,12
0,10

0,105
0,035
0,017
0,010
0,009
0,010
0,012
0,013
0,022
0,020
0,014
0,010

0,69
0,17
0,11
0,08
0,22
0,25
0,25
0,16
0,14
0,09
0,22
0,16
0,15
0,13
0,09
0,12
0,13
0,11
0,09
0,13
0,12

0,571
0,042
0,012
0,006
0,077
0,040
0,037
0,018 0,018
0,007
0,105
0;035
0,022
0,016
0,007
0,032
0,016
0,012
0,008
0,022
0,015

0,48
- 0,12
- 0,13
- 0,25
0,17
- 0,11
- 0,13
- 0,09

0,165
0,026
0,023
0,016
0,011
0,011
0,009
0,007

De belangrijkste relaties in tabel 5.12 zijn:
1. 'leuk gevonden' wordt het rneest voorspeld door 'wel of geen technische
arnbitie' (beta=0,22),
2. 'interesse in techniek' wordt het rneest voorspeld door 'leuk gevonden'
(beta=0,69),
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vooral voorspeld door het klastype (beta=-0,22: havo- en vwo-leerlingen
oordelen daar positiever over dan mavo-leerlingen), geslacht (beta=-0,25:
me1sies oordelen er positiever over dan jongens) en 'leuk gevonden'
(beta=0,25: leerlingen, die het lespakket leuk vonden, oordelen er positiever over dan leerlingen, die het lespakket minder leuk vonden),
4-. 'breedheid' wordt het meest voorspeld door 'leuk gevonden' (beta=0,22:
leerlingen, die het lespakket leuk vonden, hebben een bredere opvatting
over techniek dan leerlingen, die het lespakket minder leuk vonden),
5. de toetsscore wordt het meest voorspeld door het klastype (beta=0,4-8:
mavo-leerlingen scoren lager dan havo- en vwo-leerlingen).
Tabel 5.13 Regressie-analyse voor Elektrische apparaten
afhankelijke
variabele

predictor

leuk gevonden

we! of
wel of
wel of
docent
kl as
wel of
wel of
kl as
wel of
docent

veel geleerd

beeldvorming
makkelijk
interesse

rol verdeling
breedheid
'hard'
'zacht'
toetsscore

beta

bijdra~

aan R

geen natuurkunde
wel of niet vernieuwend

0,28
0,16
0,25
0,19
0,18
0,140,18
- 0,15
0,19
0,17

0,1840,037
0,028
0,032
0,033
0,019
0,059
0,04-2
0,018
0,021

leuk gevonden
wel of geen technische ambitie
wel of geen technische hobby
docent wel of niet vernieuwend
geslacht
beeldvorming
beeldvorming
leuk gevonden
wel of geen technische hobby
beeldvorming
beeldvorming

0,4-3
0,26
0,23
- 0,15
- 0,26
0,20
0,23
0,21
0,18
0,140,22

0,377
0,107
0,037
0,023
0,057
0,038
0,083
0,04-0
0,039
0,020
0,04-7

kl as
docent wel of niet vernieuwend
veel of weinig praktikum
leuk gevonden
wel of geen technische hobby
klastype
'harde' techniek

0,30
- 0,4-7
0,29
- 0,23
0,20
- 0,14- 0,13

0,186
0,04-9
0,04-0
0,026
0,0240,019
0,016

geen technische ambitie
geen technische hobby
geen natuurkunde
wel of niet vernieuwend
geen technische hobby
geen technische hobby

De belangrijkste verbanden in tabel 5.13 zijn:
1. 'leuk gevonden' wordt het meest voorspeld door 'wei of geen technische
ambitie' (beta=0,28: leerlingen met een technische ambitie hebben het
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2.

3.

4.

5.

6.

lespakket leuker gevonden dan leerlingen zonder technische ambitie) en
door 'wel of geen natuurkunde' (beta=0,25: leerlingen, die natuurkunde in
hun exemenpakket gaan kiezen, vonden het lespakket leuker dan
leerlingen, die natuurkunde niet gaan kiezen),
interesse in techniek wordt het meest voorspeld door 'leuk gevonden'
(beta=0,43: leerlingen, die het lespakket leuk gevonden hebben, zijn meer
geinteresseerd in techniek), door 'wel of geen technische am bi tie'
(beta=0,26) en door 'wel of geen technische hobby (beta=0,23),
de mening over meisjes in de techniek (' roiverdeling') wordt het meest
voorspeld door 'geslacht'
(beta=-0,26) en 'beeldvorming'
(beta=0,20:
leerlingen, die het iespakket als nuttig voor hun beeldvorming van
techniek ervaren hebben, zijn positiever over de rol van meisjes in de
techniek),
de breedheid van de opvatting over techniek wordt het meest voorspeld
door 'beeldvorming' (beta=0,23: hoe nuttiger het lespakket gevonden werd
voor de beeldvorming, hoe breder de opvatting over techniek) en 'leuk
gevonden' (beta=0,21: hoe leuker het lespakket gevonden werd, hoe breder
de opvatting over techniek),
het toekennen van het predikaat 'techni~k' aan onderwerpen uit de
'zachte' techniek wordt het meest voorspeld door het nuttig gevonden
hebben van het lespakket voor de beeldvorming (beta=0,22),
de toetsscore wordt het meest voorspeld door de klas (beta=0,30:
lagere klassen scoren lager), het al of niet vernieuwingsgezind zijn van de
docent (beta=-0,47: leerlingen van vernieuwingsgezinde docenten scoren
lager dan leerlingen van traditionele docenten), de hoeveelheid praktikum,
die in de lessen gedaan is (beta=0,29: hoe meer praktikum gedaan is, hoe
hoger de toetsscore) en door het al of niet hebben van een technische
hobby (beta=<l,20: leerlingen met een technische hobby scoren lager dan
leerlingen zonder technische hobby).

We vatten nu samen welke verbanden gemeenschappelijk zijn in de drie
boven gegeven analyses:
- het leuk gevonden hebben van het lespakket wordt het meest voorspeld
door het al of niet gaan kiezen van een technisch beroep (' technische
am bi tie'), het al of niet gaan kiezen van natuurkunde en het al of niet
hebben van een technische hobby,
- de interesse voor techniek wordt het meest voorspeld door het leuk
gevonden hebben van het lespakket. Als tweede voorspeller voor interesse
vinden we het wel of niet gaan kiezen van een technisch beroep,
- het al of niet erkennen van de plaats van meisjes in de techniek
(' rolverdeling') wordt het meest voorspeld door het geslacht van de
leerlingen: meisjes zien die plaats meer dan jongens,
- het onderkennen van de breedheid van techniek wordt het sterkst
voorspeld door het leuk gevonden hebben van het lespakket en het als
nuttig voor de beeldvorming ervaren hebben van het lespakket,
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het toekennen van het predikaat 'technisch' aan voorwerpen als TV's en
radio's (' harde' techniek) -wordt voorspeld door het als nuttig voor de
beeldvorming ervaren hebben van het lespakket,
- hetzelfde geldt voor de 'zachte' techniek (bijvoorbeeld figuurzagen, plastic
bekertje, pollepel),
- de toetsscore wordt voornamelijk voorspeld door het al of niet vertrouwd
zijn met vernieuwing van de docent (leerlingen van docenten, die meer
met vernieuwing werken, behalen lagere scores), het al of niet gedaan
hebben van praktikum (veel praktikum voorspelt een lage toetsscore).
Over de predictoren voor ' het besef van de leerlingen veel of weinig
geleerd te hebben' , en ' het als nuttig of niet nuttig voor de beeldvorming
ervaren hebben', en 'het als gemakkelijk of moeilijk ervaren hebben', geven
de resultaten geen duidelijkheid. De resultaten verschillen hier per subgroep.
Er is goede overeenstemming met de relaties, die het model (fig. 5.1)
voorspelde:
- de variabelen, die te maken hebben met de beleving van het lespakket
worden voor een 'deel voorspeld door de onafhankelijke leerling- en
klasvariabelen (geslacht, technische ambitie, enz.); veel variantie (meestal
meer dan 80%) blijft echter onverklaard,
- ' de attitude-variabelen worden voor een deel voorspeld door de onafhankelijke variabelen, en voor een deel door de belevingsvariabelen; de meeste
variantie wordt verklaard door de belevingsvariabelen (enkele voorbeelden
uit ta:bel 5.11: 'interesse' wordt voor 52% voorspeld door belevingsvariabelen en voor 8% door onafhankelijke variabelen; 'breedheid' wordt voor
15% voorspeld door belevingsvariabelen en voor 2% door onafhankelijke
variabelen),
- de toetsscore wordt voor een deel voorspeld door de onafhankelijke
variabelen, voor een klein deel door de belevingsvariabelen, en voor een
deel door de attitude-variabelen. Een groot deel van de toetsscore blijft
onvoorspeld.
Het belang van de variabelen 'technische am bi tie' en 'technische hobby' als
predictoren voor de beleving van de techniek-lessen en de effecten ervan is
ook gevonden door Doornekamp e.a. (l 987) bij een onderzoek naar prestaties
van leerlingen bij een praktische toets.
5.6.3 Sainenvatting en interpretatie van de resultaten
We vatten de verkregen resultaten als volgt samen:
Attitude tegenover en beeld van techniek
De leerlingen zijn na afloop van het lespakket niet erg geTnteresseerd in
techniek. Jongens zijn licht geinteresseerd, meisjes licht ongeinteresseerd. De
interesse van de leerlingen is minder dan van de leerlingen van 2 avo/vwo,
die bij het eerdere deelonderzoek betrokken waren (hoofdstuk 4). Leerlingen
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met technische vaders zijn meer geinteresseerd dan leerlingen met niettechnische vaders, leerlingen met een technische hobby en/of een technische
beroepsambitie en leerlingen, die natuurkunde in hun examenpakket gaan
kiezen, zi.jn meer geinteresseerd dan de anderen.
De meeste invloed op interesse heeft het al of niet leuk gevonden hebben
van het .gebruikte lespakket en het al of niet hebben van een technische
beroepsambitie. We merken hierbij op, dat slechts ongeveer een kwart ·van
alle leerlingen · een technisch beroep ambieerde. Omdat deze variabele de
interesse in techniek enigszins beinvloedt zou hieruit te begrijpen zijn, dat
de interesse gemiddeld over alle leerlingen niet zo · groot was.
De leerlingen vinden dat meisjes even geschikt zijn voor techniek als
jongens. Oat was al zo bij de leerlingen van 2 avo/vwo. Oak na behandeling
van het lespakket ·vinden meisjes dit sterker dan jongens. Mavo-leerlingen
denken ' in dit opzicht traditioneler dan havo- en vwo-leerlingen. De beste
voorspeller voor de opvatting over rolverdeling in de techniek is het
geslacht van de leerlingen.
Het belang
was reeds
technische
natuurkunde
anderen.

van techniek wordt duidelijk door de leerlingen ingezien. Oat
het geval bij de 2 avo/vwo-leerlingen. Leerlingen met een
beroepsambitie en/of een technische hobby en leerlingen die
·in hun examenpakket gaan kiezen zien dit belang meer dan ·de

Leerlingen hebben na - afloop van de techniek-lessen een tamelijk brede
opvatting van techniek, breder dan de 2 avo/vwo-leerli'ngen. Jongens hebben
na de techniek-lessen een bredere opvatting · van techniek dan meisjes.
Leerlingen met een technische ambitie en/of een technische hobby en
leerlingen die natuurkunde in hun · examenpakket gaan kiezen . hebben een
bredere opvatting dan de anderen. De beste voorspellers voor de breedheid
van de techniek-opvatting zijn het leuk' gevonden hebben van het lespakket
en het nuttig gevonden he.bben voor de beeldvorming.
Leerlingen vinden techniek redelijk toegankelijk. Maar ze vinden techniek
minder toegankelijk dan de 2 avo/vwo-leerlingen. Meisjes vinden techniek
minder toegankelijk dan jongens. Leerlingen met een technische ambitie
en/of een technische hobby en leerlingen · die natuurkunde in hun pakket
gaan kiezen vinden techniek toegankelijker dan de anderen.
Onderwerpen uit de 'harde' techniek worden door de leerlingen meer als
technisch gekwalificeerd dan onderwerpen uit de ' zachte' techniek. De beste
voorspeller voor het al of niet als techniek kwalificeren van onderwerpen
uit de 'harde' en ' zachte' techniek is het nuttig gevonden hebben van het
lespakket voor de beeldvorming ten aanzien van techniek.
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Het gemiddelde van de toetsresultaten van de leerlingen ligt zowel voor
meisjes als voor jongens ongeveer bij 60% goede antwoorden.
Havo- en vwo-leerlingen maken de toetsen beter dan mavo-leerlingen.
Het best worden gemaakt de vragen, waarbij het ontwerpproces gereproduceerd moet worden, <;liverse vragen over de behandelde technische produkten
(koffiezetapparaat, geiser e.d.) en de vragen over de maatschappelijke en
persoonlijke gevolgen van techniek. De vragen waarbij leerlingen volgens de
behandelde stappen zelf iets nieuws moeten ontwerpen worden slecht
gemaakt. Blijkbaar zijn de leerlingen niet zo ver gekome·n , dat ze zelf iets
hebben leren ontwerpen. We! hebben ze geleerd hoe een ontwerpproces
verloopt.
Een relatief bel.angrijke invloed op de toetsscore heeft het al of niet
gewend zijn aan vernieuwing van onderwijs van de docent. Leerlingen van
docenten die gewend zijn vernieuwend te werken, hebben lagere (!) toetsscores dan de andere leerlingen.
Een andere . voorspeller, die een onverwacht resultaat geeft, is het veel of
weinig gedaan hebben van praktikum. Leerlingen die veel praktikum in de
lessen gedaan hebben .halen lagere (!) scores dan de andere leerlingen. In de
bespreking van de resultaten komen we hierop terug.
Beleving van de lespakketten

De leerlingen hebben de lespakketten gemiddeld niet heel leuk gevonden.
Jongens vonden het lespakket een beetje leuk, meisjes vonden het een
beetje vervelend. Leerlingen met een technische beroepsambitie en/of een
technische hobby en leerlingen, die natuurkunde in hun examenpakket gaan
kiezen, vonden het lespakket leuker dan de anderen. Dit zijn tevens de drie
beste voorspellers . voor het .al of niet leuk gevonden hebben van het
lespakket. Weer merken we op dat slechts ongeveer een kwart van de
leerlingen van plan is een technisch beroep te kiezen. Daarmee hangt
samen, dat de gemiddelde waardering voor het lespakket niet zo groot was.
Leerlingen, die veel praktikum gedaan hebben in de techniek-lessen, vonden
het lespakket leuker dan de leerlingen die weinig praktikum gedaan hebben.
De leerlingen hebben hun lespakket als makkelijk ervaren. Jongens vonden
het makkelijker dan meisjes, ·1eerlingen met een technische ambitie en/of
een technische hobby en leerlingen die natuurkunde gaan kiezen vonden het
makkelijker dan de anderen. Ook zijn er verschillen tussen de lespakketten:
Elektrische apparaten is makkelijker gevonden dan Water in huis.
Leerlingen hebben het lespakket over het algemeen ats nuttig ervaren voor
hun beeldvorming over techniek. Dat geldt voor leerlingen die veel
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een
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die

vaak

Leerlingen hebben een beetje uit het lespakket kunnen opmaken, dat er een
relatie tussen de mens en de techniek is en dat . techniek niet !outer uit
apparaten bestaat. Jongens hebben dat meer gezien dan meisjes en
leedingen met een technische arribitie meer dan de anderen. Er · zijn ook
verschillen tussen de lespakketten: bij Water in huis is dit aspect meer door
de leerlingen gezien dan bij Elektrische apparaten.
Dat er een relatie tussen techniek en natuurkunde is hebben de leerlingen
uit het lespakket duidelijk op kunnen maken. Jongens hebben dat meer
gezien dan meisjes, leerlingen met een technische ambitie -en/of hobby en
leerlingen die natuurkunde gaan kiezen meer dan de ahderen.
De vaardigheden in techniek zijn voor de leerlingen niet altijd duidelijk ui.t
het lespakket naar voren gekomen. Dat ontwerpen belangrijk is in . de
techniek hebben de leerlingen duidelijk gezien, maar ze hebben naar hun
idee in de lessen niet veel zelf moeten ontwerpen. Praktisch-technische
vaardigheden (dingen maken of repareren) zijn volgens de leerlingen weinig
aan de orde geweest.

Resultaten van de docentenvragenlijst
Eenentwintig ingevulde docentenvragenlijsten zijn terugontvangen.
Een overzicht van de antwoorden staat in Bijlage 7.
We geven hier een korte bespreking van de resultaten.
Van de eenentwintig docenten beschikt er een niet over een praktikumlokaal,
zes docenten beschikken niet over de amanuensis. Het betreft hier mavodocenten.
De docenten antwoorden gemiddeld neutraal op de vraag of er genoeg
natuurkunde in het lespakket zit. Bij Muziek, Water en Verlichting vinden de
docenten voldoende natuurkunde in het lespakket, bij Elektrische apparaten
en Communicatie onvoldoende.
De docenten vinden dat het lespakket inzicht geeft in de techniek.
Bij Communicatie en Verlichting vinden de docenten dat het lespakket
inzicht geeft in de historische aspecten van techniek, bij de overige
lespakketten niet.
Het ' lespakket leert de Ieerlingen voJgens de docenten, behalve bij
Communicatie, voldoende over ontwerpen.
Bij Water in huis vinden de docenten dat het lespakket praktisch-technische
vaardigheden bijbrengt; bij de andere lespakketten is dat niet het geval.
Bij Elektrische apparaten, Water in huis en Verlichting leren de leerlingen
voldoende omgaan met technische produkten, bij Muziekinstrumenten en
Communicatie niet. Docenten, die veel onderdelen van het lespakket hebben
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docenten, die weinig onderdelen overgeslagen hebben, vinden dit voldoende.
De aocenten vinden dat het lespakket de leerfingen lnzicht geeft In de .
plaatS- van. de techniek in de maatschappij.
Het lespakket bevat volgens de docenten niet vofdoende orientatie op technische beroepen. ·
Gemiddeld reageren de docenten neutraal op de vraag of het lespakket leert
nadenken over de mogelijkheden en grenzen van de techniek. Alleen de
docenten bi} Verlichting. oordelen daar positief over.
De lespakl<etten spreken zowel jongens als meisies aan, maar jongens meer
dan meisjes.
De lespakketten sluiten goed aan bij eerder behandelde stof.
De proeven waren goed uit te voeren in de kfas, maar de benodigde
materlalen waren meestal niet standaard aanwezig.
Bij Muziek en Water in huis is voldoende gelegenheid voor afwisseling van
werkvormen geweest, bij de overige lespakketten niet.
Het lespakket leert de leerlingen de dingen zelf te bedenken. Bij Communicatie .e n Verlichting geldt dat minder dan bij de overige lespakketten.
Qe vragen en opdrachten, · de toetsen en het lespakket als geheel waren
vofgens de docenten te gemakkeiijk, zowel voor jongens als voor meisjes.
De docenten oordelen posi tief over de docentenhandleidingen. Ook de
voorlichtigsmiddagen ziin als positief ervaren door die docenten, die deze
middagen bijgewoond hebben.
De docenten bezaten voldoende voorkennis over de stof.
De docenten, die Muziekinstrumenten en Communicatie gebruil<ten, hebben
veel extra dingen gedaan, de overigen niet.
Gemiddeld hebben de docenten weinig onderdelen ongebruikt gelaten.
Zeven docenten zijn tevreden over het gebruik van het lespakket, elf
docenten zijn ontevreden, drie docenten antwoorden neutraal.
De verschillen tussen tevreden en ontevreden docenten zitten vooral in de
hoeveelheid natuurkunde in het lespakket, het al of niet laten zien wat
ontwerpen is, het al of niet leren omgaan met technische produkten, het of
of niet aanspreken van de meisjes, de aansluiting bij . eerdet behandelde stof,
het al of niet beschikbaar zijn van het praktikummateriaal, de gelegenheid
tot wisseling van werkvormen, het al of niet makkelijk zijn van de vragen
en het al of niet nuttig zijn van de docentenhandleiding.
Wat de docenten in de lespakketten vooral aansprak was: de relatie met de
belevingswereld van de leerlingen. Zaken, die docenten onvoldoende aanwezig
vonden, ziJm praktikumproeven en een theoretische onderbouwing van de
inform a tie.
Resultaten van de observaties
Bij negen docenten zijn door een natuurkundestudent, A.C.M. Speekenbrink,,
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De observaties zijn verricht in de periode september tot december 1986.
In totaal zijn 46 lessen geobserveerd. Voor de observaties heeft Speekenbrink
de volgende instrumenten ontwikkeld (Speekenbrink 1987):
- het Natuurkunde-en-Techniek Kenmerken Observatie Systeem (NET-KOS).
Daarm~e is gemeten in welke mate de kenmerken van techniek, die in de
lespakketten zitten, in de lessen daadwerkelijk aan de orde komen,
- het Natuurkunde-en-Techniek Interactie Observatie Systeem (NET-IOS). Dit
is een observatiesysteem, dat afgeleid is van het systeem van Flanders
om de interacties in de klas tussen docenten en leerlingen te meten.
Door
Hunter
is
dit
instrument aangepast
voor
'science' _.lessen.
Speekenbrink heeft het toegespitst op de situatie in de Natuurkunde-enTechniek lessen,
- het Natuurkunde-en-Techniek Les Observatie Formulier (NET-LOF). Dit is
een formulier, waarop gegevens over de Jes, zoals behandelde stof;
gebruikte werkvormen, gebruikt praktikummateriaal, worden ingevuld.
Tijdens de lessen is steeds in perioden van vijf minuten afwisselend met het
NET-KOS- en het NET-IOS-instrument geobserveerd. Na af!oop van elke
geobserveerde Jes is het NET-LOF ingevuld.
De resultaten moeten met enig voorbehoud worden gehanteerd, omdat ·de
betrouwbaarheid en validiteit ervan onvoldoende konden worden vastgesteld.
We geven nu een samenvatting van de resultaten (voor de volledige
beschrijving verwijzen we naar Speekenbrink 1987).
Aan het ontwerpproces is in de techniek-lessen ruime aandacht besteed
(ongeveer 25% van de geobserveerde lestijd). Een redelijke hoeveelheid
a'andacht krijgen de relatie met natuurkunde, de relatie tussen techniek en
samenleving en de persoonlijke meningsvorming. Weinig aandacht krijgen de
relatie tussen mens en techniek, de praktisch-technische vaardigheden, de
vaardigheden in de o_m gang met technische produkten en de informatie over
de technische beroepen. De aandacht voor de pijlers is verdeeld over de
lespakketten, zoals ook de bedoeling was (zie paragraaf 5.2).
Er is voornamelijk gedoceerd in de geobserveerde lessen (gemiddeld ongeveer
de helft van de lestijd). Demonstratie-proeven vulden ongeveer 20% van de
geobserveerde lestijd en leerlingenpraktikum ongeveer 14%.
In de loop van de behandeling van het lespakket gaat de docent meer
vragen stellen, waarbij een beroep gedaan wordt op de creativiteit van de
leerlingen.
Er is bij de geobserveerde docenten · in het algemeen weinig verschil
geconstateerd tussen de wijze waarop meisjes en waarop jongens worden
betrokken bij de Jes. Bij een docent kregen de jongens opvallend meer
vragen dan meisjes, bij een andere docent was dat andersom.
Over het algemeen beschikten de docenten over voldoende materiaal om de
proeven in de lespakketten uit te voeren.
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Resultaten van de groep .5 vwo klassen
Van de groep 5 vwo klassen hebben we de volgende gegevens: de antwoorden
op
de
docentenvragenlij st,
de
antwoorden
op
de
pre-toets
(attitude-items),
de
antwoorden
op
de
leerlingenvragenlijst
en de
toetsantwoorden.
Bij de toets over Verlichting moest meerkeuze-item 5 worden verwijderd,
omdat er door een drukfout geen goed alternatief bij de antwoorden zat.
De groep 5 vwo leerlingen bleek, wat beginsituatie betreft, niet gelijk aan
de onderbouw-leerlingen, De 5 VWO leerlingen vertoonden bij . de voor-test
minder zicht op het belang van techniek en ze vonden techniek minder
toegankelijk dan de leerlingen, die bij het 2 avo/vwo onderzoek betrokken
waren. Op de variabele 'breedheid' waren hun scores gemiddeld gunstiger
dan die van de 2 avo/vwo leerlingen: ze hadden dus een bredere opvatting
Va.A techniek.
Na afloop van het lespakket is hun attitude nauwelijks vera,n derd. Alleen
associeren ze de Onderwerpen uit de 'harde' en de 'zachte' techniek meer
met techniek. Ze zijn redelijk geinteresseerd gebleven, zijn nog steeds
positief over . de plaats van meisjes in de techniek, zien nog steeds goed het
belang van techniek, hebben nog een brede opvatting van techniek en vinden
techniek nog redelijk toegankelijk.
In tabel 5.14 staan de scores van de groep 5 vwo klassen op de
verschillende variabelen. In de tabel staan de resultaten van de pre-test en
de leerlingenvragenlijst en tevens ter vergelijking de scores van de andere
klassen en van het 2 avo/vwo onderzoek.
Vanwege de zeer lage homogeniteit van de toetsscore is deze niet in de
beschouwing opgenomen.
Uit tabel 5.14 blijkt het volgende.
De 5 vwo klassen zijn niet vergelijkbaar met de overige klassen wat de
beginsituatie betreft. We nemen immers aan, dat de beginsituatie van de
overige klassen .in zekere zin bepaald is met het 2 avo/vwo onderzoek. Op
drie van de vijf attitude-variabelen wijkt de score van de 5 vwo klassen af
van die bij het 2 avo/vwo onderzoek (belang, breedheid en toegankelijkheid).
Dit is onderzocht met t-toetsen (tweezijdig, alpha=5%).
De 5 vwo klassen waren dan ook niet samen met de andere klassen in de
regressie....anal yse opgenomen.
Ook wat de eindsi.tuatie betreft wijken de 5 vwo klassen af van de overige
klassen. Op acht van de veertien variabelen in de leerlingenvragenlijst
wijken de scores van 5 vwo significant af van die van de overige klassen
(dit is bepaald door tweezijdige t-toetsen, alpha=5%). De groep 5
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andere klassen hun lespakketten. De 5 vwo klassen vinden dat het lespakket
meer laat zien, dat techniek niet alleen over apparaten, maar ook over
mensen gaat. De 5 vwo leerlingen hebben minder de technische vaardigheden
in het lespakket gezien. Bij de attitude, gemeten na afloop van de
techniek-lessen, zien we bij de 5 vwo leerlingen een grotere interesse,
minder zicht op het belang, · meer zicht op de breedheid van techniek, meer
herkenning van 'harde' en ' zachte' techniek dan de andere klassen.
Tabel 5.14 Gemiddelde scores van de leerlingen 5 vwo, de overige
klassen en de leerlingen 2 avo/vwo
andere
klassen

5 vwo
variabele
leuk gevonden
makkelijk gevonden
belangrijk voor beeldvorming
'techniek en mens' gezien
'techniek en natuurkunde' gezien
'techniek en vaardigheden' gezien
interesse
rol verdeling
belang van techniek
breedheid
toegankelijkheid
'harde' techniek
'zachte' techniek

pre-test

2,78
2,15
2,40
2,01
2,46
1,87
3,07

leerlingenvragenlijst

2 avo/
vwo

leerlingenvragenlijst

2,68
2,34
2,44
2,04
2,25

2,98
2,48
2,33
2,26
2,36

3,61
2,77
2,15
2,38
1,94
2,38
1,29
1,60

3,18
3,28
2,06
2,08
2,18
2,52
1,65
2,46

2,84 .
2,04
2,05
2,50
2,14

We zien uit tabel 5.14 tevens dat de scores van de groep 5 vwo ' klassen op
de pre-test ongeveer gelijk zijn aan die op de leerlingenvragenlijst, die ze
na afloop van de techniek-lessen invulden: t-toetsen laten zien, dat de
scores slechts op twee variabelen significant van elkaar verschillen: na
af!oop van de techniek-lessen worden de voorwerpen en beroepen aan het
eind van de leerlingenvragenlijst sterker gerelateerd aan 'harde' en 'zachte'
techniek. Wat betreft de variabele 'toegankelijkheid' merken we op, dat
deze bij de groep 2 avo/vwo-leerlingen een geringe homogeniteit heeft (zie
p. 144). Conclusies met betrekking tot deze variabele moeten dus met
voorbehoud worden gemaakt.
We hadden reeds vermoed dat er weinig verschillen zouden zijn. Het is
onwaarschijnlijk, dat het gebruik van alleen dit lespakket grote verschillen
op een en hetzelfde instrument, gebruikt als pre- en posttoets, ZOU geven.
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.5.6.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de leerlingenvragenlijst is onderzocht door de
homogeniteitscoefficient alpha van de groepen items, die de variabelen
vormen, te berekenen. Ook voor de toetsen is de betrouwbaarheid
onderzocht door de homogeniteit van de toets als geheel te berekenen. In
tabel 5.15 is een overzicht gegeven van de variabelen, die gebruikt zijn bij
de t-toetsen, in tabel 5.16 een overzicht van de homogeniteit van de
variabelen, die bij de regressie-analyse zijn gebruikt. De variabelen 'leuk
gevonden', 'makkelijk/moeilijk gevonden', 'interesse in- techniek', 'breedheid
van techniek', 'harde techniek' en 'zachte techniek' en de toetsscores van
Elektrische apparaten en Water in huis zijn in beide tabellen identiek.
De betrouwbaarheidscoefficienten waren reeds vastgesteld v66r de uitvoering
van de regressie-analyse in verband met de samenstelling van de variabelen
voor deze analyse.
Tabel 5.15 Homogeniteit van de variabelen, gebruikt bij t-toetsen
alpha

Variabelen

0,85
0,6t+

leuk gevonden
belang van beeldvorming
makkelijk/moeilijk gevonden
kenmerk 'techniek en mens' gezien
kenmerk 'techniek en natuurkunde' geziel'I
kenmerk 1 techniek en vaardigheden' gezien
interesse in techniek
rolverdeling meisjes-jongens in techniek
belang van techniek
breedheid van techniek
toegankelijkheid van techniek
'harde' techniek
'zachte' techniek
toetsscore:

Muziekinstrumenten maken
Elektrische apparaten
Communicatie
Water in huis

0,71
0,50
0,50

0,71
0,87
0,78
0,5t+
0,63
0,55
0,77
0,86

versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie

A
B
A
B
A
B
A
B

0,52
O,t+O
0,66
0,69

0,1+8
0,73
0,55
0,66

Alie variabelen hebben een coefficient alpha groter dan 0,50 behalve de B-versie
van de toets Muziekinstrumenten maken en versie A van de toets Communicatie.
Hune (in Jacobs e.a. 1971+) noemt bij zijn analyse van toetsen over techniek 0,50
als de laagst toelaatbare coefficient alpha.
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Het was nodig om de variabelen voor de regressie-analyse vergeleken met
de voor t-toetsen gebruikte variabelen, verder te reduceren om een grotere
alpha te verkrijgen. De waarden van de variabelen 'techniek en mens',
'techniek en natuurkunde' bijvoorbeeld zouden, voor regressie-analyse te
klein zijn. De homogeniteit van de meeste toetsen is vrij klein om in een·
regressie-analyse te gebruiken. Omdat we de relaties van de andere
variabelen met de toetsscore wilden nagaan, zijn de toetsscores toch
gebruikt. Conclusies, waarbij de toetsen betrokken zijn, moeten dus met enig
voorbehoud worden getrokken. Overigens is de geringe homogeniteit te
begrijpen. Uit de inter-item-correlaties blijkt dat de items onderling
nauwelijks met elkaar correleren. De items toetsen elk een ander onderdeel
van de leerstof. Daarom kan een leerling op de ene vraag een goed antwoord geven en op de volgende vraag een fout antwoord geven, omdat hij
of zij de onderdelen van het lespakket niet alle in dezelfde mate beheerst.
Overwogen is om de toetsen in deel-toetsen te splitsen, die elk op een
paragraaf betrokken zijn. Deze deeltoetsen zouden dan echter slechts twee a
drie items kort zijn. De homogeniteit van een dergelijke korte deeltoets kan
niet voldoende zijn. Daarom is van deze mogelijkheid afgezien.
Tabel 5.16 Homogeniteit van de variabelen in de regressie-analyse
Variabelen

alpha

leuk gevonden
veel of weinig geleerd
nut voor beeldvorming van techniek
makkelijk/moeilijk gevonden
interesse in techniek
rolverdeling meisjes-jongens in techniek
breedheid van techniek
' harde' techniek
' zachte' techniek
toetsscore:

Muziekinstrumenten maken
Elektrische apparaten
Communicatie
Water in huis

0,85
0,78
0,65
0,71
0,87
0,81
0,63
0,77
0,86
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie

A
B

A
B

A
B

A
B

0,53
0,53
0,66
0,69
0,55
0,72
0,55
0,66

Alie variabelen hebben een coefficient alpha groter dan 0,50. De laagste
coefficienten komen voor bij de toetsen.
De homogeniteit van de toets bij Verlichting (zonder het foutieve
meerkeuze-item 5) is 0,33. Dat is een zeer !age waarde. Het is niet
duidelijk waardoor deze zo laag is. De oorzaak is niet, da t er enkele items
een sterk negatieve correlatie met andere items hebben. Vrijwel alle
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onafhankelijk van elkaar zijn. Deze toets is niet in de regressie-analyse
gebruikt.
In tabel 5.17 staan de homogeniteitscoefficienten van de variabelen, die
gebruikt zijn bij de vergelijking tussen 5 vwo en de andere klassen en
tussen 5 vwo en het 2 avo/vwo onderzoek. Deze variabelen waren in het 2
avo/vwo onderzoek nog niet als zodanig gebruikt (zie hoofdstuk 4).
De eerste twee kolommen hebben betrekking op 5 vwo klassen bij het
summatieve evaluatie onderzoek en de derde kolom op 2 avo/vwo bij het
onderzoek dat eerder als afzonderlijk deelonderzoek werd uitgevoerd (zie
hoofdstuk 4).
Tabel 5.17 Coefficient alpha bij 5 vwo (na de behandeling van het
lesmateriaal) en bij 2 avo/vwo
5 vwo

variabele
interesse
rolverdeling
belang van techniek
breedheid van techniek
'
toegankelijkheid

pre-test
0,77
0,79
0,51

0,57
0,64

2 avo/vwo

leerlingenvragenli j st

leerlingenvragenlijst

0,78
0,82
0,58
0,61
0,72

0,86
0,66
0,54
0,46
0,27

De homogeniteit van de laatste drie variabelen is tamelijk laag voor de 2
avo/vwo groep. Deze variabelen zijn, zoals boven werd opgemerkt, niet als
zodanig gebruikt in het 2 avo/vwo onderzoek. In het 2 avo/vwo onderzoek
werden de items in andere groepen ingedeeld, zodat de homogeniteiten beter
waren. De items zijn nu pas in de vijf bovenstaande variabelen gegroepeerd
om een vergelijking met de resultaten bij de summatieve evaluatie mogelijk
te maken (zie tabel 5.14).
Validiteit

De validiteit van de resultaten van de leerlingenvragenlijst is als volgt
vastgesteld:
reeds
in
hoofdstuk
4
is
vastgesteld,
dat
de
attitude-vragen
inhoudsvalide genoenid kunnen worden;
wat betreft criterium-validiteit: waar andere instrumenten hetzelfde
vragen als de leerlingenvragenlijst, komen de resultaten ook overeen.
Enkele voorbeelden: zowel uit de docentenvragenlijst als uit de leerlingenvragenlijst blijkt, dat de lespakketten relatief gemakkelijk waren. Zowel
uit de docentenvragenlijst als uit de leerlingenvragenlijst blijkt, dat in de
lessen veel aandacht aan ontwerpen is besteed. Dit wordt bovendien
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resultaten van leerlingenvragenlijst, docentenvragenlijst en observaties is
de geringe aandacht voor technische beroepen en praktische vaardigheden;
- begripsvaliditeit is onderzocht met factor-analyses. Hieruit volgt, dat de
variabelen, die uit de leerlingenvragenlijst zijn afgeleid (zowel de belevings- als de attitude-variabelen en de variabelen 'harde' en 'zachte'
techniek), afkomstig zijn van goed interpreteerbare factoren.
Over de validiteit van de toetsen merken we op:
- naar inhoudsvaliditeit is gestreefd door over elke paragraaf van het
lespakket tenminste een item te formuleren. Behalve over paragraaf 5
(over de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de techniek) zijn
steeds twee of meer items geformuleerd,
- criteriumvaliditeit zou moeten worden bepaald door de resultaten te vergelijken met andere toetsen, die hetzelfde pretenderen te meten. Die zijn
niet beschikbaar geweest. Wei zijn de A- en de B-versie van de toetsen
met elkaar vergeleken. Op een enkele uitzondering na zijn de resultaten
van deze versies vergelijkbaar. Daarmee is de criterium-validiteit
vastgesteld,
van het bepalen van begripsvaliditeit bij cognitieve toetsen zijn in de
literatuur geen voorbeelden gevonden. Deze vorm van validiteit is niet
gebrui.kt voor de toetsen.
Onderzocht is of aan de voorwaarden voor regressie voldaan is:
- de waarde van de 'standardized' en 'studentized' residuen moet ongeveer
nu! zijn. In ons geval zijn geen waarden groter dan 0,03 gevonden. Dit is ,
voldoende klein,
- error termen moeten onafhankelijk zijn. Dit wordt bepaald met de door
Watson en Durbin ontwikkelde test. Deze is eigenlijk bedoeld voor
tijdserie-metingen, maar wordt ook wel gebruikt wanneer de tijd geen
variabele is. Een te lage Durbin-Watson waarde (bij niet-onafhankelijkheid
van de error termen) uit zich in een niet-rechtlijnige grafiek van de
verwachte verdeling van de residuen tegen de waargenomen verdeling, de
'normal probalility (p-p) plot'. Een uitgesproken !age Durbin-Watson
waarde ( l ,28) werd gevonden bij de analyse van al le leerlingen, bij de
toetsscore als afhankelijke variabele. De p-p plots vertoonden vaak enige
afwijkingen van rechtlijnigheid. Volgens Montgomery en Peck ( 1982) wijst
dit er vaak op, dat er een predictor ontbreekt. Het feit, dat dit bij ons
vooral voorkwam bij analyses, waarbij slechts een gering percentage van
de totale variantie werd verklaard door de gezamenlijke predictoren in de
vergelijking bevestigt dit vermoeden,
- de verdeling van de residuen moet normaal zijn. Behalve bij de analyse
voor Water in huis met 'lespakket als makkelijk ervaren' als afhankelijke
variabele, zijn geen grote afwijkingen gevonden. Bij de genoemde analyse
was de verdeling scheef in de richting van de positieve waarden,
multicollineariteit (het
onderling sterk
gecorreleerd
zijn
van de
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'tolerantie') voor de betreffende voorspellers te laag (lager dan 0,01
geeft al problemen). Bij onze analyses zijn nergens toleranties kleiner dan
0,0 l _ gevonden,
- 'outliers' (punten, waarvan de voorspelde waarde sterk afwijkt van de gemeten waarde) mogen niet te ver van de regressie-lijn vandaan liggen.
Een maat voor de afwijking is de Mahalanobis-afst~nd. Of deze
afwijkende waarde van invloed is op het uiteindelijke regressiemodel wordt
aangegeven door de afstand van Cook ('Cooks distance'). Deze moet lager
dan 1 zijn voor elk van de outliers. Slechts bij een outlier (bij de
analyse van Water in huis met 'rolverdeling' als afhankelijke variabele),
werd een Cook's distance groter dan 1 gevonden (namelijk 1,4),
- tenslotte is gecontroleerd of het probleem van de 'shrinkage' een rol
speelde in onze regressies. 'Shrinkage' betekent het verminderen van R 2
bij toepassing van het regressiemodel, dat gebaseerd is op een steekproef,
op de hele populatie. De voor 'shrinkage' gecorrigeerde R en de
ongecorrigeer'de R waren steeds vrijwel gelijk, zodat we concluderen, dat
ons model ook op de hele populatie toepasbaar is.
Op grond van het bovenstaande stellen we vast, dat aan de eisen voor
regressie-analyse op een enkele uitzondering na is voldaan.
De validiteit van de regressie-modellen kan worden vastgesteld door
vergelijking van de resultaten bij verschillende steekproeven of delen van
het data-bestand (Montgomery en Peck 1982). Wij hebben in onze resultaten
slechts die predictoren genoemd, die zowel bij de analyse van het hele
data-bestand (uitgezonderd 5 vwo), als bij de analyse van de data van Water
in huis, als bij de analyse van Elektrische apparaten, gevonden werden. We
gaan ervan uit, dat de validiteit op deze wijze gewaarborgd is.
Wel moeten we vaststellen, dat veel variantie onverklaard bJijft (vaak
ongeveer 8096). Het model is dus niet volledlg. Er zijn variabelen, die we
niet gemet_e n hebben, die een invloed op de scores kunnen hebben. Bij de
toetSSCOre ZOU dat, om sJechts een VOOrbeeJd te noemen, goed de 'inteJJigentie' van de leerlingen kunnen zijn.
De validiteit van de docentenvragenlijst berust voornamelijk op de reeds
eerder genoemde vergelijkingen met de resultaten van andere instrumenten
(de leerlingenvragenlijst en de observaties). Hetzelfde geldt voor de lesevaluatie instrumenten.

5.6.5 Conclusies bij de summatieve evaluatie van de lespakketten
De vraagstelling voor dit deelonderzoek was: welke ervaringen hebben
leerlingen met lesmateriaal over techniek. We zijn daarbij geinteresseerd in
de attitude tegenover en het beeld van techniek, dat ze na afloop van de
lessen over techniek hebben.
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Uit de resultaten is gebleken dat de interesse van leerlingen niet groot is
na behandeling van de lespakketten. Nu is dat op zich niet wonderlijk. Dit
verschijnsel doet zich steeds voor wanneer een onderwerp wordt behandeld
dat voor de leerlingen nieuw was (zie bijvoorbeeld Hell 1983, Lowe in Raat
en De Vries 1986, Hoffmann en Lehrke 1986). Het prikkelende, het nieuwe
is er dan af. We menen dat de lespakketteri voldoende beproefd ~ijn om
goed van kwaliteit genoemd te kunnen worden, zodat hier niet de oorzaak
gezocht hoeft te worden voor de geringe interesse in techniek bij de
leerlingen.
De interesse voor techniek wordt sterk beinvloed door het al of niet leuk
vinden van het lesrriateriaal over techniek. Deze invloed is, vergeleken bij
de invloed van de onafhankelijke variabelen als geslacht, technische ambitie
en dergelijke, vrij sterk. Oat is een belangrijke constatering. Blijkbaar is het
mogelijk de interesse te stimuleren door Jesmateriaal dat de leerlingen leuk
vinden, mits dit door de docent op de juiste wijze gebruikt wordt.
Onze eerste conclusie is daarom:
l. De interesse voor techniek is bij leerlingen, die het Jesmateriaal
Natuurkunde en Techniek gebruikt hebben geringer dan bij Jeerlingen die
geen techniek-Jessen gehad hebben. Het leuk vinden van de Jessen over
Natuurkunde en Techniek heeft een positieve invloed op de interesse.
Leerlingen vinden na afloop sterk, dat meisjes niet minder geschikt zijn
voor techniek dan jongens. Oat denken leerlingen die geen onderwijs in
techniek gehad hebben echter ook. In dit opzicht verandert er niets door
het gebruik van het lespakket. Oat is ook niet te verwachten, want de
ideeen van leerlingen hierover waren al erg uitgesproken.
De tweede conclusie is:
2. Leerlingen denken na de lessen over techniek erg positief over de plaats
van meisjes in de techniek.
Andere aspecten van de attitude, die we onderzochten, zijn: belang van de
techniek, breedheid van techniek en toegankelijkheid van techniek. Daarover
kunnen we het volgende opmerken: Jeerlingen, die met de lespakketten
gewerkt hebben vinden, evenals Jeerlingen, die niet met de Jespakketten
hebben gewerkt, techniek tamelijk belangrijk, de eerstgenoemde leerlingen
hebben een bredere opvatting van techniek dan leerlingen die niet met de
lespakketten gewerkt hebben, en vinden techniek minder toegankelijk.
De derde conclusie Juidt:
3. Leerlingen vinden na de lessen over techniek dat techniek belangrijk is,
ze hebben een bredere opvatting van techniek dan Jeerlingen, die niet
met de lespakketten gewerkt hebben en vinden techniek minder toegankeJijk.
Het beeld van techniek dat de leerlingen overhouden van de lessen over
techniek is be ter dan dat van de leerlingen, die het lesmateriaal niet
hebben bestudeerd. Na de techniek-lessen beweren Jeerlingen sterker dat
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techniek meer inhoudt dan apparaten. Ook herkennen ze de relatie met
natuurkunde. Het belang van het ontwerpen in de techniek wordt onderkend.
Minder duidelijk komen naar voren de praktisch-technische vaardigheden.
Deze zijn in de natuurkunde-lessen nauwelijks aan bod gekomen. Dit is
begrijpelijk: natuurkunde is geen handvaardigheid. Docenten natuurkunde zijn
niet gewend leerlingen te laten zagen en boren. Niet alle k.e nmerken van
techniek zijn in de lessen goed tot hun recht gekomen.
Er is een duidelijke relatie tussen de mate waarin de leerlingen het
lespakket als nuttig voor hun beeldvorming ten aanzien van teehniek hebben
ervaren en hun beeld van techniek.
Onze vierde conclusie is:
4. Na de natuurkunde-lessen over techniek is de leerlingen duidelijk, dat er
een relatie tussen mens en samenleving en techniek en een relatie tussen
natuurkunde en 'techniek is, en dat ontwerpen belangrijk is in de techniek.
Praktisch-technische vaardigheden zijn in de lessen nauwelijks aan de orde
gekomen.
Na afloop van de lessen over techniek zijn de leerlingen redelijk in staat
om het geleerde weer te geven.
Vragen over het ontwerpproces en de behandelde voorbeelden van reeds
ontworpen en geproduceerde apparaten kunnen de leerlingen goed beantwoorden. Het leren zelf iets te ontwerpen kon binnen het betrekkelijke korte
bestek van een lespakket (in de meeste gevallen behandeld iJi) acht a tien
lessen) niet gerealiseerd worden. Bovendien is dit een vaardigheid waarvoor
ervaring vereist is. Pas wanneer in de natuurkunde-lessen regelma- tig
aandacht wordt besteed aan deze vaardigheid is er meetbaar resultaat te
verwachten.
De toetsscore wordt weinig beinvloed door de beleving van het lespakket.
De belangrijkste voorspellers voor het toetsresultaat zijn de onafhankelijke
leerling- en klasvariabelen en in mindere mate de attitude tegenover en het
beeld van techniek.
Een verrassende constatering was dat de leerlingen, die relatief veel
praktikum gedaan hebben, lagere scores behalen dan de leerlingen die weinig
praktikum gedaan hebben. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Wellicht is
de hoeveelheid tijd, die besteed is aan praktikum, ten koste gegaan van de
behandeling van andere delen van de stof, zodat de leerlingen slechts
bepaalde onderdelen van het lespakket beheersen.
Een dergelijk effect zien we bij de vernieuwingsgezindheid van de docenten:
leerlingen van vernieuwingsgezinde docenten behalen lagere scores dan bij de
andere docenten. Wellicht hebben vernieuwingsgezinde docenten een aanpak
die minder gericht is op het maken van toetsopgaven.
De vijfde conclusie luidt:
5. Het is goed mogelijk gebleken de leerlingen kennis van bestaande
technische produkten te leren. Het is eveneens mogelijk kennis van het
ontwerpproces bij te brengen. De vaardigheid van het zelf iets ontwerpen
is niet gerealiseerd.
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Zoals te verwachten was waren het vooral de leerlingen die reeds een
technisch beroep ambieren, een technische hobby hebben en/of natuurkunde
in hun examenpakket willen kiezen, die de lessen over techniek het meest
waardeerden. Ook waren er duidelijke verschillen in waardering tussen
meisjes en jongens. Deze variabelen hadden eveneens invloed op de . mate
waarin de leerlingen de kenmerken van techniek herkenden in het
lesmateriaal en op de attitude tegenover en het beeld van techniek. Het
doen van veel praktikum verhoogde de aantrekkelijkheid van de lessen over
techniek.
De zesde conclusie is dus:
6. Lessen over techniek spraken vooral jongens, leerlingen met technische
beroepsambities, leerlingen met een technische hobby en leerlingen die
natuurkunde in hun pakket willen kiezen aan. De lessen over techniek
spraken meer aan als er meer praktikum in gedaan was.
Tenslotte merken we over de groep 5 vwo leerlingen op dat hun attitude
voor en na het gebruik van het lespakket nauwelijks is veranderd. Dit
hadden we verwacht. De attitude zal niet veel veranderen door het gebruik
van een lespakket gedurende een of twee weken.
Hun attitude was redelijk positief en ze hadden een tamelijk brede
opvatting van techniek.
Onze zevende conclusie is:
7. De groep 5 vwo leerlingen vertoonde zowel voor als na het gebruik van
het lespakket een redelijk positieve attitude tegenover en een tamelijk
brede opvatting van techniek.
Nu · elk van de drie deelvragen is beantwoord, kan in het volgende hoofdstuk
een antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek worden geformuleerd.
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HOOFDSTUK 6. INTEGRATIE VAN DE DEELONDERZOEKEN: CONCLUSIES
EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies
We vatten eerst het voorgaande samen:
- in hoofdstuk I gaven we een probleemschets en formuleerden de centrale
onderzoeksvraag. Deze luidde:
welke elementen van techniek kan men in het natuurkunde-onderwijs
integreren, zodanig dat de leerlingen een evenwichtig beeld krijgen van de
techniek en een evenwichtige attitude ertegenover? Het gaat ons daarbij
vooral om de 12- tot 15-jarige leerlingen.
Uit deze hoofdvraag kwamen drie deelvragen voort:
1. wat zijn de belangrijkste kenmerken van techniek, die men in het
onderwijs wil integreren,
2. wat is het beeld van en de houding tegenover techniek bij leerlingen,
die nog geen onderwijs van techniek gehad hebben,
3. hoe ervaren leerlingen het gebruik van lesmateriaal over kenmerken van
te<:hniek en wat is na afloop hun kennis en beeld van en hun attitude
tegenover techniek,
- in hoofdstuk 2 gaven we een overzicht van de stand van zaken wat
betreft de ontwikkeling van een zelfstandig vak techniek in Nederland en
in het buitenland en de .wijze waarop in projecten in het natuurkundeonderwijs aandacht gegeven is en wordt aan techniek,
- in hoofdstuk 3 beschreven we het onderzoek dat we deden om de eerste
deelvraag te beantwoorden,
- in hoofdstuk 4 deden we dat voor het onderzoek met betrekking tot de
tweede deelvraag,
- in hoofdstuk 5 gaven we weer hoe lesmateriaal over techniek door ons
werd ontwikkeld, we beschreven ons onderzoek naar de attitude van
docenten tegenover techniek en we beschreven de formatieve en summatieve evaluatie van het lesmateriaal, dat leidde tot conclusies met
betrekking tot de derde deelvraag.
We geven nu de gevonden antwoorden op elk van de deelvragen en integreren deze vervolgens om te komen tot een antwoord op de hoofdvraag van
het onderzoek.
De eerste deelvraag: de kenmerken van techniek
Door middel van een literatuurstudie en mondelinge consultatie van deskundigen zijn we gekomen tot een beschrijving van techniek in vijf kenmerken.
Het ging daarbij om het begrip techniek, zoals we dat in het onderwijs
willen integreren.
De vijf kenmerken, die het antwoord op de eerste deelvraag vormen, zijn:
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Dit impliceert drie dingen:
a. de techniek is een wezenskenmerk van zowel mannen/jongens als
vrouwen/meisjes,
b. de visie, die iemand heeft op de techniek, wordt bepaald door zijn of
haar mens- en levensbeschouwing,
c. de techniek heeft, evenals de mens, een historische ontwikkeling
doorgemaakt,
2. de· drie 'pijlers' of dimensies van de techniek zijn: materie, energie en
informatie,
3. er is een .wederzijdse relatie tussen de techniek en de natuurwetenschappen,
4. drie belangrijke vaardigheden in de techniek zijn:
a. ontwerpen,
b. maken (praktisch-technische vaardigheden),
c. omgaan met technische produkten,
5. er is een wederzijdse relatie tussen de techniek en de samenleving.
De tweede deelvraag: de attitude van leerlingen tegenover techniek

Dit deelonderzoek is uitgevoerd door een attitude-onderzoek met als
instrumenten: een Likert-vragenlijst met attitude-items, een lijst met
onderwerpen en beroepen, en opstellen.
Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer 2.600 leerlingen in de tweede
klas van het mavo, havo en vwo.
Het deelonderzoek leidt tot deze beantwoording van de tweede onderzoeksvraag:
de attitude van leerlingen tegenover techniek is redelijk positief.
Leerlingen zijn tamelijk geinteresseerd in techniek, vinden dat techniek
zowel voor me1s1es als voor jongens is, ze zien het belang van de
· techniek, zouden op school meer over techniek willen horen en denken
dat techniek redelijk toegankelijk voor hen is,
- het beeld van techniek bij de leerlingen is tamelijk beperkt tot apparaten.
De leerlingen hebben het vrijwel nooit over het proces-karakter van
techniek in hun omschrijvingen,
- er zijn belangrijke verschillen tussen me1s1es en jongens: over het
algemeen is de attitude tegenover techniek van meisjes minder positief
dan die van jongens. Alleen zijn meisjes positiever over de plaats van
meisjes in de techniek. Het beeld dat meisjes van techniek hebben is
beperkter dan dat van jongens,
- er zijn eveneens belangrijke verschillen tussen mavo-leerlingen en havo- en
vwo-leerlingen: over het algemeen is de attitude van mavo-leerlingen
tegenover techniek positiever dan die van havo- en vwo-leerlingen. Hun
beeld van techniek is echter beperkter dan dat van havo- en vwoleerlingen.
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De derde deelvraag: ervaringen met Jesmateriaal over technlek
In samenwerking met docenten natuurkunde zijn zes lespakketten over
techniek ontwikkeld, bedoeld om in de natuurkunde-lessen gebruikt te
worden: vier voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw. De gekozen
curriculum-ontwikkelingsstrategie is geevalueerd. De deelnemende docenten
vonden dat hun inbreng vooral hun kennis van denken en taalgebruik van de
leerlingen betroL
Voor het gebruik van de lespakketten zijn, als een nascholing, voorlichtingsmiddagen gehouden.
Er is een onderzoek gedaan onder natuurkunde-docenten in het avo en vwo
(en ter vergelijking ook onder docenten wiskunde, engels en handvaardigheid in het avo en vwo en docenten in het mto) naar hun ,attitude tegenover techniek. De natuurkunde-docenten bleken een redelijk positieve attitude
tegenover en een evenwichtig beeld van techniek te hebben. We verwachtten
op grond daarvan dat de kenmerken van techniek in de le~pakketten door
hen overgebracht kunnen .worden.
De lespakketten zijn, op basis van een eerste gebruiksronde, formatief
geevalueerd en herzien.
De summatieve evaluatie was gericht op de beantwoording van de derde
deelvraag. Als instrumenten zijn gebruikt een leerlingenvragenHjst met vragen
over de beleving van het lespakket, attitude-vragen over techniek, en een
lijst met onderwerpen en beroepen, toetsen over de stof in het lespakket,
een docentenvragenlijst en lesevaluatieformulieren. Ter ondersteuning van de
evaluatie zijn observaties verricht.
Op grond van de resultaten van 880 leerlingen in het avo en vwo geven we
het volgende antwoord op de derde deelvraag:
- de interesse van de leerlingen na gebruik van het lespakket is minder
positief dan die van de 2 avo/vwo-leerlingen in het tweede deelonderzoek,
die nog geen techniek-lessen genoten hadden,
- leerlingen oordelen na gebruik van het lespakket positief over de plaats
van meisjes in de techniek,
- de leerlingen hebben na bestudering van het lesmateriaal een bredere
opvatting van techniek dan de 2 avo/vwo-leerlingen en vinden techniek
minder toegankelijk,
- kenmerken van techniek die de leerlingen na gebruik van het lespakket
onderkennen, zijn: de relatie tussen natuurkunde en techniek, ontwerpen
als vaardigheid in de techniek en de relatie tussen techniek en mens en
samenleving. Van het zelf iets ontwerpen, praktisch-technische vaardigheden, vaardigheden in de omgang met technische produkten hebben de
leerlingen weinig geleerd,
- de verschillen tussen meisjes en jongens zijn na het bestuderen van het
lespakket niet kleiner geworden,
- de attitude na het bestuderen van het lespakket wordt vooral voorspeld
door de beleving van het lespakket en minder door onafhankelijke
variabelen als het ges!acht van de leerlingen, hun voorgenomen beroepskeuze, hun hobby of hun keuze om al of niet natuurkunde in hun
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examenpakket op te nemen,
de kennis van de leerlingen, gemeten met toetsen, wordt het meest
voorspeld door onafhankelijke variabelen (vooral door het al of niet
vernieuwend zijn van de docent, de hoeveelheid praktikum in de technieklessen en het klastype), minder door de attitude tegenover techniek en
het minst door de beleving van het lespakket.

De antwoorden op de drie deelvragen leveren samen het antwoord op de
hoofdvraag.
Het doel was de vijf kenmerken van techniek in het onderwijs te laten
bestuderen zodat leerlingen een evenwichtig beeld van en attitude tegenover
de techniek zouden krijgen.
Leerlingen van 2 avo en vwo hebben een onvolledig en op sommige plaatsen
vertekend beeld van de techniek.
Met de lespakketten is getracht aan de leerlingen duidelijk te maken wat de
belangrijkste kenmerken van techniek zijn.
Enkele van deze kenmerken zijn door het lespakket, en door de wijze
waarop dit in de lessen is behandeld, door de leerlingen geleerd. De
beleving van de techniek-lessen voorspelt in be!angrijke mate wat de
attitude van de leerlingen na afloop van het lespakket is. Het lespakket en
de behandeling daarvan hebben voor het besef van de leerlingen zelf hun
denken over techniek beinvloed.
Kenmerken van de techniek, die de leerlingen na de techniek-lessen onderkennen, zijn: . de relatie met natuurkunde, het ontwerpen en de relatie met
mens en samenleving. Over de relatie tussen techniek en mens, het
zelfstandig iets ontwerpen, de praktisch-technische vaardigheden en de
vaardigheden in de omgang met technische apparaten hebben de leerlingen
weinig geleerd, terwijl deze in het lespakket voorkomen. Ook de orientatie
op technische beroepen is niet tot zijn recht gekomen.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de lespakketten zijn niet alle
kenmerken van de techniek in voldoende mate door de leerlingen onderkend;
Door de beperkte opzet van het onderzoek (s!echts enkele voorbeeldlespakketten gedurende enkele weken) kan niet worden gegeneraliseerd naar
de mogelijkheden om kenmerken van techniek te behandelen. De resultaten
van het onderzoek geven echter voldoende indicaties over de wijze waarop
men te werk kan gaan als het doel is de genoemde vijf kenmerken van
techniek in de natuurkunde-lessen te behandelen. Er zijn aanwijzingen dat
niet alle kenmerken geschikt zijn om in de natuurkunde-lessen te worden
behandeld.
Uit het voorgaande volgt, dat het antwoord op de hoofdvraag is:
"Het is mogelijk in het kader van de natuurkunde-lessen met behulp van
daartoe ontwikkelde lespakketten leerlingen de volgende kenmerken van de
techniek te leren onderscheiden:
- de relatie tussen de techniek en de natuurkunde,
- ontwerpen als vaardigheid in de techniek,
- de relatie tussen techniek en mens en samenleving.
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sommige punten positiever, op andere punten negatiever dan die van
leerlingen, die de lespakketten niet gebruikt hebben.
Over het algemeen hebben de leerlingen na afloop van de techniek-lessen
een redelijk positieve attitude tegenover techniek".
Naast dit antwoord op de hoofdvraag wijzen wij op enkele nevenprodukten
van het onderzoek:
l. een beschrijving van het begrip • techniek' voor het onderwi,j s,
2. een instrument, waarmee de attitude van leerlingen gemeten kan worden,
3. zes voorbeeld-lespakketten over techniek voor het natuurkunde-onderwijs.

6.2 Aanbevelingen

Het onderzoek is uitgevoerd met als doel een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van het natuurkunde-onderwijs, en met name . aan de wijze
waarop men daarbij aandacht kan geven aan de techniek.
Ook kunnen de onderzoeksgegevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van een zelfstandig vak techniek. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen.
Teclmiek- in het natuurlamde-onderwijs

Het onderzoek heeft zich bezig gehouden met leerlingen in het avo en vwo,
die in de natuurkunde-lessen met in het project geconstrueerd lesmateriaal
over techniek gewerkt hebben.
Uit het onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om de natuurkunde-lessen
op een zodanige wijze de techniek aan de orde te stellen, dat de kenmerken van techniek zelf een voorwerp van behandeling zijn. Techniek is dan
meer dan een context, een instapprobleem of een illustratie achteraf. De
techniek speelt in het leven van de leerlingen een belangrijke rol; het is
van belang dat zij een goed beeld van die techniek krijgen in het onderwijs.
I. Het verdient aanbeveling dat de techniek in de natuurkunde-lessen zodanig.
wordt behandeld dat de belangrijkste kenmerken van de techniek specifieke aandacht krijgen.
Momenteel kondigen zich veranderingen in het examenprogramma voor het
vak natuurkunde aan. De Werkgroep Eindexamens Natuurkunde heeft haar
voorstellen voor de examens van het mavo, havo en vwo gedaan. Daarin
vinden we veel techniek onder de context-begrippen. Ons onderzoek toont
aan dat het mogelijk is om die techniek zo te behandelen, dat daarbij recht
gedaan wordt aan de eigen aard van de techniek. De door ons ontwikkelde
lespakketten geven voorbeelden van de wijze, waarop dit in de praktijk
gestalte kan krijgen. Wanneer een nieuw examenprogramma veranderingen in ·
het natuurkunde-onderwijs teweeg zal brengen, kan dit oriderzoek daaraan
een bijdrage leveren.
Een ander aspect is de plaats van de meisjes in de natuurkunde-lessen over
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attitude dan jongens hebben tegenover techniek, zowel v66r als na het
, gebruik van onze lespakketten. Het is niet eenvoudig deze attitude te
verbeteren (zie ook Streumer, Doornekamp en Bonekamp 1987). De aantrekkelijkheid en van de lessen voor de meisjes verdienen bijzondere aandacht.
2. Bij het onderwijs in techniek dient aan de aantrekkelijkheid daarvan voor
meisjes specifieke aandacht te worden gegeven.
We vermelden in dit verband, dat in het kader van het Project
Bovenbouw Natuurkunde door ons lesmateriaal is samengesteld
over Medische Technologie. Het Project bovenbouw Natuurkunde
(PBN) is een vakdidactisch onderzoeksproject, waarin enkele
universiteiten, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven,
samenwerken en onderzoek doen, dat verband houdt met het
nieuwe, door de WEN voorgestelde, examenprogramma. In ons
aandeel in dit onderzoek staat centraal de mogelijkheden, die
dit materiaal biedt om ertoe bij te dragen dat meisjes evenzeer
als jongens het natuurkunde-onderwijs in de bovenbouw als
positief ervaren en dit ook met goed gevolg doorlopen.
Het is onze ervaring, dat begeleiding en nascholing van docenten bij de
invoering van techniek in het natuur.kunde-onderwijs een positief effect
hebben op het gebruik van het lesmateriaal. De docenten, die onze
voorlichtingsmiddagen bijwoonden zijn, zo blijkt uit observaties, goed in staat
om hetgeen wij hen vertelden door te geven aan de leerlingen. Deze
voorlichtingsmiddagen zijn door hen als positief en nuttig ervaren.
3. Voor het geven van onderwijs in techniek dienen docenten begeleid en
nageschoold te worden.
Het nieuwe schoolvak techniek

Het nieuwe schoolvak techniek is bedoeld voor alle leerlingen van 12 tot 15
jaar. Van die groep onderzochten we de leerlingen in het avo en vwo,
omdat voor deze vorm van onderwijs nog het minst bekend is over de
wijze, waarop techniek in het onderwijs gestalte moet krijgen.
Onze ervaringen in verband daarmee hebben zekere beperkingen. Ze laten
zien dat voor het avo en vwo geldt, dat het vak natuurkunde beperkte
rnoge!ijkheden biedt om de kenmerken van techniek te onderwijzen. Er zijn
kenmerken, die naar onze ervaring niet goed in de natuurkunde-lessen
overgebracht kunnen worden. Het is dus wenselijk om die kenmerken op een
andere wijze in het onderwijs te integreren.
Nationaal en internationaal is er een beweging in de richting van een
zelfstandig schoolvak techniek. Dit is een positieve ontwikkeling. Het vak
techniek zal betere mogelijkheden bieden om de kenmerken van techniek te
onderwijien. Het is dan mogelijk de door ons onderscheiden kenmerken in
hun onderlinge samenhang aan de leerlingen duidelijk te maken.

- 156 Het is van belang, dat het schoolvak techniek zich zodanig zal ontwikkeleh,
dat de leerlingen de kenmerken van techniek leren. Het vak zal ongetwijfeld, en terecht, voor een belangrijk dee! praktisch van aard zijn. De
praktisch-technische vaardigheden spelen in het vak Algemene Technieken,
dat sinds 1973 in het lager beroepsonderwijs wordt gegeven, ~en belangrijke
rol. De leerplanvoorstellen voor 'techniek' overziend, verwachten we, dat dit
ook voor het nieuwe vak techniek zal gelden. Maar wanneer 'techniek'
beperkt zal worden tot een veredelde vorm van handvaardigheid is er naar
onze mening sprake van een gemiste kans. De leerlingen zulllen zich dan
een aantal praktische vaardigheden verwerven maar toch . geen goed beeld
van de techniek en haar plaats in de s~menleving krijgen. De kenmerken
van techniek, die in ons onderzoek gepostuleerd zijn, geven een goed beeld
van techniek.
ll. In het vak dienen de vijf door ons beschreven kenmerken aan de orde
te komen om de leerlingen een evenwichtig beeld van de techniek te
geven.
Onze lespakketten geven praktijk-voorbeelden bij deze aanbevelingen. Er zijn
zeker aanpassingen nodig om deze lespakketten voor het vak techniek te
kunnen gebruiken. In het kader van het onderzoek heeft de natuurkunde
hierin een relatief belangrijke plaats gekregen. Voor het gebruik in het vak
techniek is een beter , evenwicht nodig met de. andere kenmerken van
techniek. Ook voor gebruik in het Ibo zijn aanpassingen nodig.
We wijzen op het belang van een internationale orientatie bij de ontwikkeling van het vak techniek in ons land. Er zijn in ·het buitenland goede
voorbeelden van program ma's voor 'techniek'. We denken daarbij vooral
aan de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
van Amerika~
Internationaal onderzoek kan een bijdrage leveren tot de onil:wikkeling van
het vak techniek.
De ontwikkeling van een vakdidactiek voor de technische leerstofgebie·d en en
voor het vak techniek is nog in een beginstadium. Het is zeker nodig deze
ontwikkeling te stimuleren1_ wil het vak techniek een eigen status krijgen.
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De techniek neemt een belangrijke plaats in onze sarnenleving in. Daarom
dient men in het onderwijs elementen van techniek op te ner:ien.
Bovendien zijn veel beroepen technisch van aard. De orientatie op de keuze
voor een later beroep is een tweede reden om alle leerlingen in het
onderwijs met de techniek in aanraking te brengen.
Orie mogelijkheden daarvoor zijn:
l. techniek op te nemen in het natuurkunde-onderwijs,
2. techniek op te nemen in diverse bestaande schoolvakken,
3. techniek als apart vak in te voeren.
In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe techniek fo het natuurkundeonderwijs geintegreerd kan worden. De resultaten van het onderzoek worden
tevens gebruikt om aanbevelingen te geven voor de invoering van techniek
als een apart vak.
Het gaat hierbij in de eerste plaats om de Jeerlingen in · de onderbouw van
het algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In
tweede instantie wordt aandacht besteed aan de bovenbouw van deze
opleidingen.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Natuurkunde en
Techniek. In dit project gaan onderzoek en ontwikkelingswerk samen.
Het doe! van het project is om de leerlingen in het natuurkunde-onderwijs
kenmerken van techniek te onderwijzen.
In hoofdstuk I worden de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek
behande!d.
De hoofdvraag van het onderzoek is:
"welke kenmerken van techniek kan men in het natuurkund.e -onderwijs
integreren, zodanig dat de leerlingen een evenwichtig beeld krijgen van
techniek en een evenwichtige attitude ertegenover".
Onder een evenwichtig beeld van techniek verstaan we het onderkennen van
de kenmerken van de techniek. Onder een evenwichtige attitude verstaan we
het zich bewust zijn van zowel de positieve als de negatieve aspecten van
techniek.
Uit de hoofdvraag komen drie deelvragen voort: .
l. wat zijn de belangrijkste kenmerken van techniek, die men in het
onderwijs wil integreren,
2. wat is het beeld van en de attitude tegenover techniek bij leerlingen, die
nog geen onderwijs in techniek hebben genoten,
3. hoe ervaren leerlingen het gebruik van lesmateriaal over kenmerken van
techniek en wat is na afloop hun kennis en beeld van en attitude
tegenover techniek?
Elk van deze drie vragen is in een deelonderzoek beantwoord:
ad l. de eerste deelvraag door middel van een literatuurstudie naar de
kenmerken
van
techniek,
gecombineerd
met
een
mondelinge
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de tweede deelvraag door een attitude-onderzoek onder leerlingen in
het tweede leerjaar van het mavo, havo en vwo. Dit onderzoek is
uitgevoerd met als instrumenten: een vragenlijst met items van het
, type Likert, een lijst met open vragen, opstellen en een lijst met
onderwerpen en beroepen,
ad 3. de derde deelvraag door de ontwikkeling en evaluatie van zes
lespakketten voor natuurkunde, waarin de kenmerken van techniek
worden behandeld. Instrumenten voor de evaluatie waren: een
leerlingenvragenlijst
met
Likert-items,
een
docentenvragenlijst,
lesevaluatieformulieren, toetsen en observaties.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 1984 tot februari 1.988.
ad 2.

In hoofdstuk 2 wordt een stand-van-zaken overzicht gegeven van de plaats
van techniek in het onderwijs in Nederland en in het buitenland.
In Nederland wordt sinds 1973 in het lager beroepsonderwijs het vak
Algemene Technieken gegeven. De meeste scholen gebruiken dit vak om
algemene vaardigheden te onderwijzen, die de leerlingen voor de verdere
opleiding nodig hebben.
In de Contourennota (Van Kemenade 1975), de nota voor het Voortgezet
Basisonderwijs (Van Kemenade 1982) en recent in de voorstellen van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met betrekking tot de
Basisvorming (1985) is voorgesteld om techniek als apart vak voor de eerste
fase van het gehele voortgezet onderwijs in te voeren. Door de Stichting
voor de Leerplanontwikkeling wordt gewerkt aan een leerplan voor dit vak.
De Pedagogische Centra treden op bij de begeleiding van scholen die dit
vak willen invoeren en de Nieuwe Lerarenopleidlngen, die de r:iascholing voor
het vak Algemene Technieken verzorgen, besteden reeds aandacht aan de
inhoud van het nieuwe vak Techniek.
Dit is de situatie in het buitenland:
1. Er zijn landen waar reeds !anger dan vijf jaar een apart vak techniek
voor alle 12- tot 15-jarige leerlingen wordt gegeven.
In de Oost-Europese landen is de inhoud van dit vak gericht op de
industriele produktie.
In Belgie, Italie en Zweden gaat het om onderwijs in de kenmerken van
techniek als cultureel verschijnsel.
2. In een aantal ' andere landen is techniek minder dan vijf jaar geleden
ingevoerd.
In Frankrijk wordt in het vak Techniek een algemene introductie in de
kenmerken van techniek gegeven.
In de Verenigde Staten van Amerika en in het Verenigd Koninkrijk wordt
een bestaand vak (Industrial Arts, resp. Craft, Design and Technology)
omgezet in een meer algemeen vormend vak techniek.
In Nigeria volgt men de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.
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3. Sommige landen zijn thans bezig met de invoering van een apart vak
techniek.
In de Bondsrepubliek Duitsland bestaat het vak Arbeitslehre. Een
belangrijke component van dit vak is techniek. Men wil de inhoud van dit
vak meer gaan richten op het onderwijzen van algemene kenmerken van
techniek.
In Spanje wordt een vak Techniek ingevoerd, waarin het eveneens gaat
om onderwijs in kenmerken van techniek.
In Kenia is men bezig met de invoering van een vak, waarin men de
leerlingen een algemene introductie in techniek wil geven.
4. Landen waar techniek nog geen apart vak is, zijn: Australie, Canada,
Denemarken, Finland, Griekenland, India, Indonesie, Mauritius, Mexico,
Oostenrijk, Portugal, Zwitserland.
In
Nederland
is
in
verschillende
natuurkunde-vernieuwingsprojecten
lesmateriaal ontwikkeld, waarin techniek voorkomt: het Project Leerpakket
Ontwikkeling voor Natuurkunde (PLON), het project Differentiatie binnen
klasseverband voor natuurkunde (DBK-na), het MA YO-project, het project
MEisjes, Natuurkunde en Techniek (MENT) en het project NAtuurkunde in de
Samenleving (NAS). In deze projecten is techniek gebruikt als een instap
voor het aanleren van netuurkunde-stof of als illustratie erbij.
De Werkgroep Eindexamens Natuurkunde (WEN) heeft een concept voor een
nieuw examenprogramma opgesteld, waarin techniek een van de contexten
voor de toetsing van fysische kennis is.
In het buitenland is in di verse projecten lesmateriaal voor natuurkunde
ontwikkeld, waarin techniek aan de orde komt.
- Ook in dat lesmateriaal is techniek een middel bij de behandeling van
onderwerpen uit de natuurkundestof en gaat het niet om kennis over de
techniek zelf.
Hoofdstuk 3 geeft het eerste deelonderzoek weer: de kenmerken van het
begrip ' techniek' in het voortgezet onderwijs.
In de literatuur zijn vijf kenmerken van techniek gevonden. Geraadpleegde
deskundigen zijn het met die kenmerken eens.
Deze kenmerken zijn:
1. de techniek is een wezenskenmerk van de mens.
Orie consequenties daarvan zijn:
a. er is een samenhang tussen de mens- en wereldbeschouwing, en de
visie op de techniek, die men heeft,
b. techniek behoort zowel bij mannen/jongens als bij vrouwen/meisjes,
c. de techniek maakt, net als de mens, een historische ontwikkeling door;
2. materie, energie en informatie zijn de 'pijlers' of grondstoffen van de
techniek;
3. techniek en natuurwetenschappen beinvloeden elkaar wederzijds. Deze
beinvloeding betreft zowel de methodologie van de techniek en de

- 160 natuurwetenschappen als de technische en natuurwetenschappelijke kennis;
4. de drie belangrijkste vaardigheden in de techniek zijn:
a. ontwerpen,
b. maken,
c. gebruiken van technische produkten;
5. techniek en samenleving beinvloeden elkaar wederzijds.
Hoofdstuk 4 gaat over het tweede deelonderzoek: de attitude van leerlingen
tegenover techniek.
In een exploratief onderzoek is nagegaan welke dimensies voor kunnen komen
in de attitude tegenover techniek bij leerlingen in het tweede leerjaar van
het avo en vwo.
Dit exploratieve onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews met
twaalf leerlingen en een schriftelijke lijst met open vragen, die door 48
leerlingen is ingevuld.
Op basis van het exploratieve onderzoek is een vragenlijst opgesteld, die
bestond uit 82 items van het type Likert. In een vooronderzoek onder 248
leerlingen is nagegaan inhoeverre de items voldoen aan statistische eisen.
De definitieve vragenlijst bestond uit 78 items en is door 2.631 leerlingen
beantwoord. Ter aanvulling zijn 88 opstellen van andere leerlingen geanalyseerd, evenals de antwoorden van 250 leerlingen op een lijst met schriftelijke open vragen; 421 leerlingen vulden een lijst met onderwerpen en
beroepen in.
De analyse van de antwoorden van de Likert-vragenlijst bestond uit een
frequentie-analyse, een factor-analyse en t-toetsen. De betrouwbaarheid van
de resultaten is vastgesteld door berekening van de homogeniteitscoeffident
alpha van clusters van items, die zijn samengesteld op grond van de factor
analyse. De validiteit van de resultaten is vooral vastgesteld door middel
van factor-analyse (begripsvaliditeit). De opstellen en schriftelijke open
vragen zijn geanalyseerd door het vaststellen van trefwoorden. Bij de lijst
met onderwerpen en beroepen is een frequentie-analyse gedaan.
De belangrijkste conclusies zijn:
l. de leerlingen hebben een onvolledig en vertekend beeld van de techniek.
Dit geldt voor meisjes in sterkere mate dan voor jongens;
2. de gemiddelde interesse in techniek van de leerlingen is matig positief.
Jongens zijn meer geinteresseerd dan meisjes;
3. de attitude van meisjes is anders dan die van jongens. Voor de meeste
dimensies is de attitude van de meisjes minder positief dan die van
jongens. Alleen oordelen meisjes positiever over de mogelijkheden voor
meisjes in de techniek;
4. mavo-leerlingen hebben een andere attitude tegenover techniek dan havoen vwo-leerlingen. Mavo-leerlingen zijn meer geinteresseerd in techniek,
zijn meer bekend met techniek en zien meer het belang van techniek dan
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. havo- en vwo-leerlingen, maar hebben een minder brede opvatting van wat
techniek is;
5. de invloed van het beroep van de ouders op de attitude tegenover
techniek is gering.
Hoofdstuk 5 gaat over het derde deelonderzoek: de ervaringen met en de
resultaten van natuurkunde-lessen over techniek.
In samenwerking met natuurkunde-docenten zijn zes lespakketten voor
natuurkunde ontwikkeld:
I. Muziekinstrumenten maken,
2. Electrische apparaten in huis,
3. Communicatie,
4. Water in huis,
5. Doe-het-zelf,
6. Verlichting.
De lespakketten 1 tot en met 4 zijn bedoeld voor de onderbouw van het
avo en vwo, de lespakketten 5 en 6 voor de bovenbouw.
In de lespakketten zijn de vijf kenmerken van techniek · opgenomen. Alie
onderbouw-lespakketten hebben dezelfde struktuur. De basisstof bevat vijf
paragrafen:
1. een herhaling van natuurkunde-stof, die bekend moet zijn om het vervolg
van het lespakket te kunnen bestuderen,
2. een paragraaf over de stappen, waaruit een ontwerpproces bestaat,
3. twee paragrafen over de manier waarop twee bestaande technische
produkten zijn ontworpen,
4. een paragraaf over de maatschappelijke aspecten van de techniek,
5. een paragraaf, die bij de samenstelling van de tweede versie is toegevoegd, waarin de kenmerken van de techniek worden samengevat.
Docenten, die dat wensen, kunnen, ter aanvulling op de basisstof, gebruik
maken van herhaalstof en extra stof.
De ontwikkelingsstrategie, die gehanteerd is bij de ontwikkeling van het
lesmateriaal, is door middel van een vragenlijst onder de schrijvers-docenten
geevalueerd. De docenten oordeelden positief over hun inbreng in de
ontwikkeling, maar gaven aan, dat het werk een zware belasting vormde
naast de normale onderwijstaak.
Voorafgaand aan het gebruik van de lespakketten is een verkennend onderzoek gedaan naar de attitude tegenover techniek van natuurkunde- docenten
in het avo en vwo, ter vergelijking van docenten wiskunde, handvaardigheid
en engels in het avo en vwo en het mto. De natuurkunde- docenten hadden
een beter beeld van techniek dan de leerlingen en een redelijk positleve
attitude.
Voor de gebruikers van het lesmateriaal zijn regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Deze zijn zowel bij de eerste als blj de tweede
gebrulkersronde door tlen docenten bezocht.
De eerste versie van de lespakketten is gebrulkt op vijftien · scholen. Een
formatieve evaluatie heeft plaatsgevonden op grond van de resultaten van
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docent- en leerlingenvragenlijsten en toetsen.
De tweede versie is gebruikt op achttien scholen. Van 880 leerlingen zijn
gegevens verzameld. Als instrumenten voor de summatieve evaluatie zijn,
behalve de licht aangepaste instrumenten van de formatieve evaluatie, ook
observaties gebruikt.
De analyse van de resultaten van de leerlingenvragenlijst bestond uit
frequentie-analyse, factor-analyse, t-toetsen en regressie-analyse. De groep 5
vwo leerlingen in de steekproef zijn niet bij de regressie-analyse betrokken.
Deze groep bleek te verschillen van de. andere leerlingen, zowel wat betreft
begin- als eindsituatie. Bij de docentenvragenlijst en de toetsen is alleen een
frequentie-analyse gepleegd. De betrouwbaarheid van de resultaten is bepaald
met behulp van de homogeruteitscoefficient alpha, de validiteit is vastgesteld
door de resultaten van de docentenvragenlijst en de observaties te
vergelijken met die van de leerlingenvragenlijst en de toetsen. Bij de
leerlingenvragenlijst is tevens gebruik gemaakt van factor-analyse om de
begripsvaliditeit vast te stellen.
De belangrijkste conclusies van het deelonderzoek zijn:
l. de interesse in techruek is bij de leerlingen, die het lesmateriaal hebben
bestudeerd, geringer dan bij de leerlingen, die nog geen onderwijs in
techniek hadden genoten (onderzocht bij het tweede deelonderzoek). Het
leuk vinden van het lesmateriaal heeft een positieve invloed op de
interesse in techniek;
2. leerlingen denken na bestudering van het lesmateriaal positief over de
mogelijkheden voor meisjes in de techniek, evenzeer als leerlingen, die
nog geen techniek-lessen genoten hebben;
3. leerlingen vinden na de lessen over techniek dat techniek belangrijk is; ze
hebben een bredere opvatting van techniek dan leerlingen, die niet met
.de lespakketten gewerkt hebben en vinden techniek minder toegankelijk;
4. na de natuurkunde-lessen over techniek onderkennen de leerlingen dat er
een relatie is tussen techniek en mens en samenleving, dat er een relatie
is tussen natuurkunde en techniek en dat ontwerpen een belangrijke
va'a rdigheid in de techniek is. Praktisch-technische vaardigheden zijn in de
lessen onvoldoende aan de orde gekomen;
5. de leerlingen bezitten na de techniek-lessen een redelijke kenrus van
technische produkten en van het technische ontwerpproces. De vaardigheid
om .zelf iets te ontwerpen is niet verworven;
6. de lessen over techniek spreken vooral jongens, leerlingen die een
technische beroepsambitie hebben en leerlingen die natuurkunde is hun
examenpakket gaan kiezen aan. De waardering voor de techniek-lessen was
groter wanneer er meer praktikum in gedaan was;
7. de groep 5 vwo leerlingen vertoonde zowel v66r als na de techniek-lessen
een redelijk positieve attitude tegenover techniek en een tamelijk brede
opvatting van techniek.
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In hoofdstuk 6 zijn . de resultaten van de drie deelonderzoeken geintegreerd
om de hoofdvraag te beantwoorden.
Op grond van de drie deelonderzoeken is het antwoord op de hoofdvraag:
"Het is mogelijk in het kader van de natuurkunde-lessen met behulp van
daartoe ontwikkelde lespakketten leerlingen de volgende kenmerken van
techniek te leren onderscheiden:
- de relatie tussen techniek en natuurkunde,
- ontwerpen als vaardigheid in de techniek,
- de relatie tussen techniek en mens en samenleving.
De attitude van leerlingen, die de lespakketten gebruikt hebben, is op
sommige punten positiever, op andere punten negatiever dan die van
leerlingen, die de lespakketten niet gebruikt hebben.
Over het algemeen hebben de leerlingen na afloop van de techniek-lessen
een redelijk positieve attitude tegenover techniek."
Nevenprodukten van het onderzoek zijn:
!. een beschrijving van het begrip 'techniek' voor het voortgezet onderwijs,
bestaande uit vijf kenrnerken,
2. een instrument om de attitude van leerlingen tegenover techniek te
meten,
3. zes voorbeeld-lespakketten over techniek voor het natuurkunde-onderwijs.
De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
1. het verdient aanbeveling, dat de techniek in de natuurkunde-lessen zodanig
wordt behandeld, dat de belangrijkste kenmerken van de techniek
specifieke aandacht krijgen;
2. bij het onderwijs in techniek dient aan de aantrekkelijkheid en de
relevantie ervan voor rneisjes specifieke aandacht te worden gegeven;
3. voor het geven van onderwijs in techniek dienen docenten begeleid en
nageschoold te worden;
4. in het schoolvak techniek dienen de vijf door ons gepostuleerde kenrnerken
van techniek aan de orde te kornen om de leerlingen een evenwichtig
beeld van de techniek te geven.
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In our society technology has an important position. Therefore elements of

technology should be taken up in education.
Many professions are of a technical kind. The orientation towards a choice
of a later profession is a second reason to acquaint all pupils with
technology in education.
Three ways to do this are:
l. integrate technology in physics education,
2. integrate technology in various existing school subjects,
3. introduce technology as a separate subject.
This research is about the question how technology can be integrated in
physics education. The results of the research are also used to give
recommendations for the introduction of technology as a separate subject.
In this respect we first of all think of pupils in the lower part of
secondary general and pre-university education. In the second instance we
pay attention to the upper part of these types of education.
The research was carried out in the framework of the project Physics and
Technology. Research and development work are combined in this project.
It is the aim of this project to teach pupils the characteristics of
technology in physics education.
In chapter l the research questions and the design of the research are
discussed. The main question of the research is:
"What elements of technology can be integrated in physics education,
so that pupils get a balanced concept of technology and a balanced
attitude towards technology?".
With a balanced concept of technology we mean being able to distinguish
the characteristics of technology. With a balanced attitude we mean being
aware of both the positive and the negative aspects of technology.
Three sub-questions arise from the main question:
l. what are the most important characteristics of technology t hat people
want to integrate in education,
2. what is the concept of and the attitude towards technology of pupils who
did not have technology education yet,
3, how do pupils experience the use of courseware on the characteristics of
technology and what is afterwards their knowledge and concept of and
attitude towards technology?
Each of these three questions was answered in a sub-research:
ad l. the first sub-question by means of a literature study into the
characteristics of technology, combined with an oral consultation of
experts,
ad 2. the second sub-question by means of attitude research among pupils
in the second grade of junior and senior secondary education and
pre-university education. This research was carried out by means of

- 165 -

the following instruments: a questionnaire with items of the Likerttype, a li~t of open-ended questions, essays, and a list of subjects
and professions.
ad 3. the third sub-question by means of the development and evaluation
of six courses of physics, in which the characteristics of technology
are dealt with. The following instruments were used in the
evaluation: a pupils' questionnaire with Likert-items, a teachers'
questionnaire, course-evaluation forms, tests and observations.
The research was carried out in the period between September 1984 and
February 1988.
In chapter 2 a survey is given of the state of affairs as regards technology
in education in the Netherlands and abroad.
In the Netherlands the subject General Techniques is taught in junior
vocational education since 1973. Most schools use this subject to teach
general skills that pupils need for their further training.
In the Contourennota (Contour Note, Van Kemenade 1975), the note for the
Voortgezet Basisonderwijs (Extended Basic Education, Van Kemenade 1982)
and recently in the proposals of the Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (Scientific Council for the Government Policy) with reference
to Basisvorming (Basic Education, 1985) it was proposed to introduce
technology as a separate subject for the first phase of the entire system of
secondary education. The Stichting voor de Leerplanontwikkeling (Foundation
for Curriculum Development) is working on a curriculum for this subject.
The Pedagogical Centres give guidance to schools that want to introduce
this subject, and the Nieuwe Lerarenopleidingen (New Teacher Training
Institutes), who provide inservice training for the subject General Techniques,
are already paying attention to the content of the new subject Technology.
This is the situation abroad:
I. There are countries in which technology is taught as a separate subject
to all pupils of 12 to 15 years old for more than five years already.
In the East-European countries the content of this subject is focused on
the industrial production.
In Belgium, Italy and Sweden it concerns the teaching of the
characteristics of technology as a cultural phenomenon.
2. In a number of other countries technology was introduced less than five
years ago. In France a general introduction to the characteristics of
technology is given in the subject Technology.
In the United States of America and in the United Kingdom an existing
subject (Industrial Arts, or Craft, Design and Technology respectively) is
transformed to a more generally formative subject Technology.
In Nigeria - the developments in the United Kingdom are followed.
3. Some countries are involved in the introduction of a separate subject
technology now. In the Federal Republic of Germany there is a subject
called Arbeitslehre. An important component of this subject is technology.
People are trying to focus the content of this subject more on the

-166 teaching of general characteristics of technology. In
Technplogy is introduced that is also focused on
characteristics of technology.
In Kenya people are involved in the introduction of a
pupils are given a general introduction to technology.
4-. Countries in which technology is not a separate
Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, Greece,
Mauritius, Mexico, Portugal and Switzerland.

Spain a subject
the teaching of
subject in which
subject yet are:
India, Indonesia,

In the Netherlands courseware has been developed in various innovating
projects
for
physics,
in
which
technology
occurs:
the
Project
Leerplanontwikkeling voor Natuurkunde (PLON, the Project for Curriculum
Development for Physics), the project Differentiatie binnen klasseverband
voor natuurkunde (DBK-na, Differentiation within class for physics), the
MA VO-project (project for Junior Secondary Education), the project MEisjes,
Natuurkunde en Techniek (MENT, Girls, Physics and Technology) and the
project NAtuurkunde in de Samenleving (NAS, Physics in Society). In these
projects technology was used .as a set-up for the teaching of subject-matter
of physics or as an illustration to this.
The Werkgroep Eindexamens Natuurkunde (WEN, Working group for the
School-leaving Exams for Physics) drew up a concept for a new
exam-programme, in which technology is one of the contexts for the testing
of physical knowledge.
In various projects abroad course material has been developed for physics, in
which technology comes up.
In this course material too technology is a means in the treatment of
subject from the physics material and it does not refer to knowledge about
technology itself.
In chapter 3 the first sub- research is presented: the characteristics of the
concept 'technology' in secondary education.
In literature five characteristics of technology were found. Experts we
consulted agree with these characteristics.
The characteristics are:
1. technology is an essential feature of mankind.
Three consequences of this are:
a. there is a relation between one's view of mankind and one's view of
the world, and one's view of technology,
b. technology goes with both men/boys and women/girls,
c. technology, as mankind, undergoes a historical development;
2. matter, energy and information are the 'pillars' or base material of
technology;
3. there is a mutual influence between technology and natural sciences. This
influence concerns both the methodology of technology and natural
sciences and also the technical and scientific knowledge;

- 167 4. the three most important skills in technology are:
a. designing,
b. producing,
c. using technical products;
5. there .i s a mutual influence between technology and society.
Chapter 4 is about the second sub-research: the attitude of pupils towards
technology. In an exploratory research it was investigated which dimensions
may come up in the attitude towards technology of pupils of the second
form of secondary general and pre-university education.
This exploratory research consisted of a literature study, interviews with
twelve pupils and a written questionnaire with open-ended questions that was
completed by 48 pupils. On the basis of the exploratory reseach a
questionnaire was constructed that consisted of 82 items of the Likert-type.
In a preliminary research among 248 pupils it was investigated to what
extent the items met statistical demands.
The definitive questionnaire consisted of 78 items and it was completed by
2,631 pupils. As a supplement 88 essays of other pupils have been analyzed,
as has been done with the answers of 250 pupils to a questionnaire with
written open-ended questions; 421 pupils filled out a list with subjects and
professions.
The analysis of the answers to the Likert-questionnaire consisted of a
frequency analysis, a factor analysis and t-tests. The reliability of the
results was determined by a calculation of the homogeneity coefficient alpha
of clusters of items that were composed on the basis of the factor
analysis. The validity of the results was mainly determined by means of
factor analysis (concept validity). The essays and open-ended questions were
analysed by means of the determination of catch-words. For the list of
subjects and professions a frequency analysis was carried out.
These are the most important conclusions:
I. pupils have an incomplete and distorted concept of technology. This
applies to girls to a greater extent than to boys;
2. the pupils' overall interest in technology is moderately positive. Boys are
more interested than girls;
3. the attitude of girls is different from that of boys. For most dimensions
the attitude of girls is less positive than that of boys. Only with
reference to the possibilities for girls in technology girls have a more
positive judgement;
4. pupils from junior secondary school have an attitude towards technology
that is different from that of pupils from senior secondary or
pre-university education. Pupils from junior . secondary school are more
interested in technology, are more acquainted with technology and they
see more clearly the importance of technology than pupils from senior
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broad concept of what technology actually is;
5. the influence of the parents'
profession on the attitude towards
technology is small.
Chapter 5 is about the third sub-research: the experience with and the
results of physics lessons on technology.
In cooperation with teachers of physics six courses of physics were
developed:
1. Making musical instruments,
2. Electrical equipment at home,
3. Communication,
4. Water at home,
5. Do-it-yourself,
6. Lighting.
The courses
up to and including 4 are meant for the lower part of
secondary general and pre-university education, the courses 5 and 6 are for
the upper part of these types of education. The five characteristics of
technology have been taken up in the courses. The courses for the lower
part have the same structure. The basic material consists of five chapters:
1. the recapitulation of the subject-matter of physics that pupils have to be
acquainted with to be able to study the remainder of the course,
2. a chapter about the stages that a desiging process consists of,
3. two chapters about the way two existing technical products have been
designed,
4. a chapter about the social aspects of technology,
5. a chapter that was added in the second· version of the courses, in which
the characteristics of technology are recapitulated.
Teachers who wish to do so may use revision material and additional
material as a supplement to the basic material.
The developing strategy that was used in the development of the courseware
has been evaluated by means. of a questionnaire among the author-teachers.
The teachers had a positive judgement on their contribution to the
development, but they indicated that the work was a heavy burden on top
of their regular teaching task.
Preceding the use of the courses an exploratory research was carried out
into the attitude towards technology of physics teachers in secondary
general and pre"-university education, and they were compared with teachers
of mathematics, craft and English at secondary general, pre-university and
senior technical schools. The physics teachers had a better concept of
technology than the pupils and their attitude was rather positive.
For the users of the courseware regional information meetings were held.
Both the first and the second meeting was visited by ten teachers.
The first version of the courses was used at fifteen schools. A formative
evaluation took place on the basis of the results of teachers' and pupils'
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questionnaires and tests. The second version was used at eighteen schools.
Data from 880 pupils were gathered. Apart from the slightly adjusted
instruments of the formative evaluation, observations were used as well as
instruments for the summative evaluation.
The analysis of the results of the pupils' questionnaire consisted of
frequency analysis, factor-analysis, t-tests and regression-analysis. The group
of pupils from 5th form pre-university education was not involved in the
regression-analysis. This group appeared to be different from the other
pupils, both as regards the initial situation and . as regards the eventual
situation. For the teachers' questionnaire and the tests only a frequencyanalysis was carried out. The reliability of the results was determined by
means of the homogeneity coefficient alpha, the validity was determined by
comparing the results of the teachers' questionnaire and the observations
with the results of the pupils' questionnaire and the tests. For the pupils'
questionnaire factor-analysis was used as well in order to determine the
concept validity.
These are the most important conclusions from this sub-research:
1. the interest in technology of pupils who have studied the course material
is less than that of pupils who did not have . technology education
(investigated in the second sub-research). Liking the course material has a
positive influence on the interest in technology;
2. after studying the course material pupils think positively about the
opportunities of girls in technology, as did pupils who did not have
technology lessons;
3. after the lessons on technology pupils think that technology is important;
pupils who worked with the courses have a broader concept of technology
than pupils who did not work with the courses and they think that
technology is less accessable;
4. after the physics lessons on technology pupils realize that there is a
relationship between technology and mankind and society, that there is a
relationship between physics and technology and that designing is an
important skill in technology. There was not enough attention for
practical-technical skills in the lessons;
5. after the technology-lessons pupils have a fair knowledge of
technical
products and of the technical designing process. They did not acquire the
skill to design something themselves;
6. the lessons on technology mostly appealed to boys, to pupils with an
ambition for a technical profession and to pupils who are about to choose
physics as an exam subject. The more practical work the technology-.
lessons contained, the higher the appreciation of the pupils was;
7. both before and after the technology-lessons the pupils from the 5th form
of pre-university education showed a rather positive attitude towards
technology and they had a rather broad concept of technology.
In chapter 6 the results of the three sub-researches have been integrated in
order to answer the main question.
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as follows:
"It is possible to teach pupils in the framework of the physics lessons
by means of the courses developed for this purpose, to distinguish the
following characteristics of technology:
- the relation between technology and physics,
- designing' as a skill in technology,
- the relation between technology and mankind and society.
The attitude of pupils that used the courses is for some points more
positive, for others more negative than the attitude of pupils that did
not use the courses.
After the technology lessons the pupils generally have a rather positive
attitude towards technology".
Additional products of the research are:
l. a discription of the concept 'technology' for secondary education,
consisting of five characteristics,
2. an instrument to measure the attitude of pupils towards technology,
3. six example courses on technology for physics education.
The results of the research lead to the following recommendations:
1. it is recommendable to discuss technology in the physics lessons in such
a way that the most important characteristics of technology are given
specific attention;
2. in the teaching of technology specific attention should be paid to the
attractiveness and the relevance of it for girls;
3. for the teaching of technology teachers should be given guidance and
inservice training;
~ . in the school subject technology the five characteristics of technology we
postulated should be discussed to convey to pupils a balanced concept of
technology.
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BIJLAGEN

2
3
4
5
6
7
8

Vragenlijst The School Subject Technology en respondenten
Attitude-vragenlijst 2 avo/vwo en resultaten
Resultaten opstellen, open vragen en onderwerpen en beroepen
Vragenlijst schrijvers-docenten en antwoorden per docent
Attitude-vragenlijst docenten en resultaten
Instrumenten voor de formatieve evaluatie van de lespakketten, en
resultaten
Instrumenten voor de summatieve evaluatie van de lespakketten
Toelichting bij enkele statistische termen

8. How is the relationship with other school-subjecu:

THE QUESTIONS

l. ls

there

a

- physics, chemistry and biology (may be integrated),
separate

subjee1

'technoJogy'

in

the

curriculum

for

secondary schools in your country (if necessary, in each (federal)

- history,

social science,
- craft (manual dexterity)?

state)?

What is the exact name of the subject?

for ___ wl\ich school-types and - gr.ades (+pupils' age) is it . meant (please
give a . short slX'vey of the educational system in your country}?

How many hours is this subject taught?

9. Do you know any course material (eltisting or in preparation) for

the subjec1 'technology' 7
Could you ment.ion some authon/titles/editon and a short outline of
the contents (see example in the pre-confefence book)?

Since when ls it taught?
If the 1ubject has not (yet) been introduced, are there any concrete

10. ls assessment research done or being prepared?

plans to come to the introduction?
If so, for which types of

schoo~

and for which grades, !or how many

hours a week, starting ..men?

Has an entering behaviour test been done or ls it prepared?

Could you mention any researchen (or references) and report briefly
the res_ult s they fol.d"ld?
ls the research done or will U be done among teachers and/or

2. Whal are lhe intended alms ol the subjec17
ls It pdmarlly generally formative/preparing for a profession/orienting

pupils?

towards a profession/directed towards skills?
00
00

3. Whal are lhe subjects/llelds oJ application (currlc:ulum organizen)
lhat are/wW be dealt wllh?

Finally we would like you to JUI in your name and Junction beloW1

-· What problems were there/•re expected with the Introduction nl lhe
1ubjeC17

Namei

How could/can lhey be solved?
'· Which teachers are qualified to leach lhe aubject? ·
Whal training (initial 1rainingfin-sen1lc:e training) dia 1he0e · teacher1

Functioru

take?

.

-

6. Which mate!'lal lacllltles (c:la..-rooms, etcJ have bttn/wUI be made
available?
7. Is the subjec1 given lo both boys and girls?
(Are

the

di.fferenees

between

boyi

experience, etc.., taken into account?
U so, in what way?

and

gir~

u

regards intet""est,

THANK YOU VERY MUCH!
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- 190 BIJLAGE 2.

ATTITUDE-VRAGENLIJST 2 AVO/VWO EN RESULTATEN

Deze bijlage bevat:
- de tekst van de attitude-vragenlijst voor de 2 avo/vwo leerlingen, met
ingeschreven de frequentie-verdeling van de antwoorden,
- een overzicht van de factoren en hun items.
De gegeven scores bij het frequentie-overzicht zijn de ruwe scores (in
procenten). Voor de berekening van de factor-ladingen zijn de volgende
vragen gerecodeerd: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 35, 37,
40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 73, 77, 78.
Recodering houdt in, dat de scores l en 5, en 2 en 4 zijn omgewisseld.

-1-

In de kra.nt lees je vaak over techniek en technologie. Ook op de T.V.

'"'Ord~

er aandacht aan besteed.

Het woord " tectuiiek" heeft een aa.ncal betekenissen.
"de ma.nier waarop

E~n

daarvan ls:

le lets doet, bijvoorbeeld : de techniek · van het

piano&pelen , of : een goede voetbaltechniek" . Die betekenis bedoelen we

in deze vraqenlijst niet.
LEE:tLINGEN -

In onze projekten doen we cnderzoek naar 1o1at leerlingen vinden van

VRAGENLIJST

techniek. Oaaroro vragen we jou deze lijst in te vullen.
Bet gaat bij elke vraag om wat

over

~

fil

vindt van t e chniek. Geef dus t;elkens

mening als antwoord.

TECHNIEK

In de Ujst staan 78 beweringen. Daarbij moet je aanqeven of

j~

het met

deze beweringen eens bent of niet .

heleroaal

£en voorbeeld:

eens

Ajax is de beste voetbalclub van Nederland

1

helemaal
niet niet
mee ..,ee t mee mee
eens niet eens eens
2
3
4
5

Als je het er helemaal mee eens bent, zet dan een rondje om het ~ijfer 1. ( (9)
Als je het er mee eens bent, maar je aarzelt misschien ..,at, zet dan een
rondje om he t c ijfec- 2 •. ( (2))
Als je eige nlijk niet ..,eet wat je van de uitspraak IJ)()et denken. zet dan
een rondje om het cijfer ·l. ( Q>)
Als je het er niet mee eens bent, maar je aarzelt , zet dan een rondje om
het cijfer 4. (

®)

Al s je het er helemaal niet mee P.ens bent, zet dan een rondje om het

cijferS. 112)>

GEEF ZO GOED HOGELIJK JE EIGEN MENING

.Projek t "Nat uurkunde en Techniek" en MENT-p r ojekt
Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling Technische
december 1984

~atuurkunde,

OENX SIET TE u.NC NA OVER EE.N SEWERING

vakgroep DLdaktiek Natuurl<unde
OE l\ESULTATEN WORDEN ANONIEM VERWERJCT.

JE HOEM" OAAROM J.E: NAAM NIET IN TE VULLEN

HE:T IS BELA.NGRIJK DAT JE .:\U..E: VRAG.E:N VAN BI.ADZIJDE 2 HM.lLT

-2-

Om ml.sverstanden te voorkomen noqmaah dez.e belanqrijke ocmerki na :

met "techniek .. bedoelen we hier

!!.!.!.!=

de rnanier vaarop je iets doet,

helemaal

bijvoorbeeld "de techniek van het pianospelen" of een bepaalde
"teken-techniek " ,

eens
1

Techniek is erq belanqrijk in het leven.

Roud daar c.:"oed rekening mee als je de vraqen invult.
Door de

t~chniek

)

Techniek qaat alleen over computers : ·

4

Ah er iets nieuws uit.qevonden is, wU ik
daar meteen meer van wet.en.

5

Bez.lg zijn aiet techniek is erg creatief.

6

Techniek is niets voor mei s jes.

1

Ik vil later beslist ~ beroep dat met
techni ek te ma.ken heeft.

Zou je vooraf de onderstaande vragen willen beantwoorden :

37

qaat alle!I beter dan vroeqer . 42

13

weet
niet

niet
mee
eens

hett:maaJ
nlet
moee "(...
eens • t au

52

1 ,78

o, 73

41

1 ,86

0,9.!t.

23

28

40

34

30

l,07

I, 13

2,49

0,9G

Geslacht ( jonqen of meisje)

Je leeftijd

°'

t.,'1

U,96

24

25

3 ,56

I, 11

32

43

17

2,0t.

0,96

Techniek is goed voor de econom.ie.

17

37

36

2,40

0,94

10

Ik heb nog nooit een soldeerbout qebruikt.

11

11

Het techniek heb je in het daqelijks leven
weiniq te male.en.

12

In de techniak kun je l• fantasia u1 t l even.

werkt (in andere qevallen kun je een

13

Techniek is te moeilijk voor mil.

streepje zetten)

14

Een meisje kan net zo qoed een teChni•eh
beroep hebben ala een. jonqen .

ot combinatie 2 havo/vwo)

·N

62

Westerse Landen kunnen veel doen voor
ontwikkelingslanden met behulp van hchniek.

Je klas (2 mavo, 2 Mvo of 2 vwo,

8

39

27

De naa.m van je school

Gesteld dat je vader (of verz.orqer)
werkt, kun je dan z:o goed mogelijk
omsehrijven wat hij doet en waar hij

Doe heUelfde ook voor je moeder

:

(

66

35

72

4,29

l,3C

10

43

38

t.,06

1,0C

33

12

28

38

All• beroepen hebben wel met techniek te
&Aken.

16

Bij techniek moet l• dinqen zelf

17

Voor leerlinqen van mijn leeftijd 1a technielt
niet interessant .

18

Ik weet vrij 90ed hoe een kot!iez:etapparaat
werkt.

42

33

19

In de krant lees je re9el.mat19 dinqen over
techniek.

22

44

25

;20

Zonder te:chniek J:Q\den er •er problemen
in de w~mlld z:ijn.

31

33

22

ontwe~n.

24

22

15

(ot verzorqster)

Op de vOtgende bladzijde beqinnen de vraqen.

15

12

26

26

28

18

43

28

20

36
11

12

38

2 ,57

1 ,o.:.

3, 71

I ,02

1 ,60

I ,06

3, 11

1, 15

3, 18

0,9G

4,02

0,9S

2 ,06

I ,29

2 ,25

1, 1!.

verder op de volqende bladdjde

....

eens
21

Jonqens kunnen veel bet.er dingen repareren
dan cneisjes.

22

Om in de techniek te werken hoef je ~

2J

Om iets van techniek te veten, moet je

tJ

creatief te zijn.

eerst een moeilijke studi e volgf!:n.

24

2S

-

eens

heleinaa1 ·
niet
mee (cm .
e"ens eens •<:.,cc
niet

helemaal

weet
niet

10

Jt

24

J9

24

t5

26

J8

J9

7

J,8J

3.01

eens

Ik zou vel villen dat i.k op s c hool meer
o v er techniek leer de .

27

J2

J4

16

16

24

21

29

29

27

28

29

30

31

Ontvilt.kelinqslanden moeten hun eiqen
techniek ontwik.kelen.
Bet is een qoed.e zaak ala meisjee leren
stekkers aan snoeren te zetten.

J6

J6

tJ

Door de techniek hebben de mensen meer
vrije tijd.

18

JI

33

Ik vind het moei l i jk om nu al te zeqqen of
ik ••n technisch beroep wil kiezen.
Er zouden meer T . V. -uitzeridinqen over
techniek moeten zi jn.

12

15

J8

)9

Techniek is 9oed voor ontwikkelinqslanden.

29

44

21

40

Ik veet niet wat het voord "techniek"
eigenliji"Tnhoudt.

18

ti

4J

41

De mensen hebben techniek bes list nodiq ,

42

20

12

16

29

J6

21

17

21

J8

I 0 01

J,'4

I

,o;

42

Techniek heeft altijd slechte qevolgen
voor het milieu.

2 ,43

1 ,25

43

Jom1ens weten veel meer v an techniek dan

J.21

1 ,23

44

Het lijkt me leuk om later in de techniek
te verken.

2, 12

t, IE

4S

Bet ontwcrpen van een of ander apparaat
hoort ~ bij de techniek.

46

Technie.k interesseert mij

47

Op school hoor je veiniq over techni~k.

33

J4

3S

36

37

13

J5
24

tJ

48

Bij techniek lee·r je apparaten in elkaar
zetten.

24

tJ
tt

25

12

14

2 , 40

3,03

15

"·

. d4"•

15

3, 12

1. 18

2

2,G6

0,91

21

J,52

I,: I

2 ,29

I

11

3,26

1'11

26

28

3,44

1,32

14

11

2 ,84

1. 18

, 05

19

J9

38

4 ,08

0,90

12

12

J6

31

3,68

I , :Z6

12

42

18

24

4

2,66

1,09

ti

"

29

16

4

2 ,60

t , 00

IJ

J5

43

4,10

1,01

21

15

J8

21

3,46

1,1 9

tt

7

2 ,53

1'13

2,J4

0,9J

.!!.!!l·

1 ,3:

I ,:!E
49

Ik vind techniek een beetje enq.

SO

Van de meeste appar aten weet ik hoe ze in
elkaar zitten.

S1

Er :r.ouden ineer meisjes naar t e chnische
scholen moeten qaan .

21

JO

Jt

S2

Door de techniek z.ijn de mensen steeds
veeleisender geworden .

21

JJ

J9

SJ

Ala ik een beroep kies denk ik er niet
bij na of het wel of niet technisc~.

tt

2J

25

25

16

3, 11

I , 24

54

Ik lees graaq technische tijdschriften.

ti

17

12

J2

28

J,51

I ,J4

SS

Een jurk ma.ken is een stuk j e techniek.

12

40

27

t3

56

Techniek is het ondet""1erp van de toekomst .

30

J8

24

2,tt

0,%

57

Techniek is voor meisjes net zo makkelijk
of moeilijk als voor jongens.

48

29

t2

I ,91

1 • L:

Om te wet en hoe een fiete J.n elkaar zit ,

hoe! je
32

JO

17

21

Als er op school een hobbycl'J.b over
techniek kwa.m, werd ik zeker lid.

meisj~s.

26

helemaal
nlet · niet
inee .,_....
eens •cou

38

I ,CC

Honderd jaar qeleden bestond er qeen

29

weet
niet

helemaal

~

techniek te studeren.

Ik denk weiniq na over techniek.
De t.echniek heeft meer qoede ctan· slechte
dinqen "qebracht.

27

JI

16

18

19

J2

"

25

J8

10

17

Ah je niet vari techniek veet, loop je
achter.

Keisju qaan liever niet naar een
technische school .

29

21

tO

24

20

28

JI

21

Ik hoor op school 9enoe9 over techn!.ek om
te ki e z.en . o f ik naar een technisc he school
vil of n,U!t .

15

26

J8

Echt nieuWe( ui tvindinqen worden weinig
qedaan in de techniek.

tt

40

29

tJ

2 ,50

I , 2S-

2 ,8 2

t ,J;

2,59
19

17

18

J,JO

3, 10

J, 50

t

,0:

I ,2.

1 ,: 7

t ,( -

4

verder op de volqende bladzijde
verder op de vol9ende bladzijde

-

helemaal
eens

58
59
60

lk vind het le;»t om thuis zelf iets te
repareren.

36

36

Technld: is 1 veel werken inet je handen .

22

45

Je moet wel kn111p zi jn om t.echnlek t• kunnen
atuderen ,

61

Een meisje ka.n beter .9.!!!!. automont.eur W'Orden ,

62

Techniek heeft altijd met elektricit.eit t.e
....Xon.

63

De Westerse technieken meet.en aa.ngepast

17

I)

23

18

helemsal
niet.

.... ....
niet

..... t
niet

eens

eens

H• .
Hora

...

""

15

2, 19

I ,25

13

2,31

1

39

17

3,4 7

....

niet.

helemaal
eens

76

lk heb wel een• iet.s uit. elkaar gehaald
om te zien hoe het. werkte.

77

Techniek i• niet.• ander• dan t.oegepaste
natuu.rkunde.

78

Ik vind dit soort viAg'en···over· techniek
moeilijk .

.os

"

eons

...et
niet.

35

helemaal
niet.

....

eens

I)

29

53

4 ,20

I , C9

46

26

3,84

0,98

"'a-."

2,60

I ,00

2, 19

1,1;

1.92

0, 79

7

2,53

1,1 9

42

10

3,30

1 ,oe

40

33

17

3,55

0,9'

16

25

44

4, 15

0,96

12

25

14

2,91

1 ,31

1.83

1,1 (

2,54

0,9,

IS

29

43

knutselen en rep.areren.

33

36

12

65

Je ke.n zelf een heleboel van techniek te
we ten komen .

30

53

14

66

lk zou het heel goed vinden als moeders
huishoudelijke aPP4raten zelf zouden repareren 21

34

21

16

67

Op achool hoor j• nooit lets over technieche
beroepen.

19

23

68

In de techniek is weinig gelegenheid om
z.elf dingen te beden.lten.

69

Ret zou bet.er zijn ah er ~ techniache
uitvindinqen qedaan "aren.

64

Op school zou je Mer moeten leren

70

Van de meeste onderdelen van een auto "•at
ik vaarvoor z.e dienen.

14

34

71

Meiajes moaten z.elf hun lietsband kunnen
plakken.

49

35

Techniek ma.ak.t de men sen creat.iever.

14

33

41

17

15

72
73

lk ken

74

Techniek 1• alleen VQOr qel••rden.

15

Technie~

~

veel technische bero.pen.

is meestal onqevaarlijk.

II

31

14

•

41

=2

J,59

1,1 !.

32

55

4 ,37

0,8E

39

15

3,49

I ,OC

{

verder op de volqen.d.e bla.dz.ijde

"·

""

2, 14

I ,3~

I)

60

17

7

3,08

o,s;

20

12

JI

21

3, 19

I ,40

1,1 0

16

einde ve.n de vragenlijst.
worden voord.at ze in ontwikkelinqala.nden
worden toegepaat.

-!t•.

1cou

Reel erq bedankt voor het. invullen van deze lijst!

;

Fact¢.r 7. Creatlvtteit en techntek

Factor I. lnteresse voor techniek.

Factor 3. Dlverslteit van techn1ek

Item

Factorladt119

Item

44

0 ,79

38

0 ,74

Factor lading

22

0 ,32

0,38
0 ,38

54

0. 70

40

0 ,32

3ll

0 .70

65

0 ,31

0 ,63

68

0 ,30

0,62
0 ,47
76

"'
a-

0 ,46

13

0 ,39

50

0 ,35

40

0,33

78

0 ,32

70

0 ,31

Factor 4. Beiang van techntek
Item

Factorladlng

20

0 ,54

41

0 ,42

Factor 9. Moel l lJkhetd

74

0 ,43

23

0 ,38

0,31

Factorladi119

61

0 ,64

43

0 ,64

18

0 ,38

57

0 ,57

76

0,33

6

0 ,56

0 ,30

te benoemen.

36

0 ,39

0 ,55

51

Factor 15 t/m 20 ztjn nlet goed

0,35

Item

0 ,47

0 ,63
0 ,55

69

50
70

0 ,43

47

Factor lading

Factorladt119

0,49

Factor 6. Melsjes en repareren
Item

Factorlading

66

0,51

71

0 ,47

27

0 ,45

51

0 ,31

,43

67

0 ,47

0 ,70

Factorladt119
-t)

Factorlaaing

Item

Item

14

Item

60

21

35

48

0 ,50

Factor 5. ael<endheld met techniel<

~an<lvaardlgheid

Factor 8. Techntek op school

0 ,51

0 ,30

Factor 14:
Item

33
39

Factor 2. Rolverdel 1119 in techniek

0 ,35

0 ,)6

45

0 ,46

55

0 .4 7

12

62

64

0 ,36

72

0 ,74

0,60

Factor lading

15

0 ,42

0. 73

58

Item

0 .50

0 ,47

46

Factor 13 . Oiversttelt van techniek (2)

Fac torladtng

24

25

32

Item

Factor 10 . Ontwikkel ingslanden
Item

Factor lad Ing

39

0 ,50
0 ,50

Factor 11. aelang van techn iel< 12)
Item

Factor lading

28

0 ,36

77

-0 ,31

Factor 12. Technische oeroepsKeuze
Item

Factorlading

29

o..45
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BIJLAGE 3.

RESULTATEN
OPSTELLEN,
ONDERWERPEN EN BEROEPEN

OPEN

VRAGEN

EN

Deze bijlage bevat:
- de opdracht voor het schrijven van de opstellen,
de trefwoorden en clusters trefwoorden, gevonden in de opstellen, en de
scores van de leerlingen (+ betekent dat het treftwoord voorkomt, betekent dat het niet voorkomt in het opstel van de betreffende leerling),
- de lijst met onderwerpen en beroepen, met ingeschreven de frequentieverdeling van de antwoorden.

In de krant lees je vaak ·over techniek en
er aandacht aan besteed .

technolo~fe.

Ook on de T.V. wordt

Het woord "techniek" heeft een aantal betekenlssen. Efn daarvan ls:
"de manier waarop je iets doet•, bijvoorbeeld : de 'techniek van het ·
pianospeler1', of: "een goede voetbaltechnfell'. Die betekenls bedoelen we
in deze vragenl ijst niet.
In onze projekten doen we onderzoek nu.r wdt leerl 1n9en v1nden van

techn;ek. Daaran vraqen we jou om eraan mee te doen.
Het gut erom dat je steeds opschrijft wat

i!J.

~

GrOf'O

Tl'f'fwoordtn

d«trlCllfll

c11c: trl c1tut

Eltctric1t.e1t
knGrteorotr. wldto. TY. r•dlo. \ttreo

Au410/w1oto

vindt van techniek.

We vragen jou om een kort oostel van ongeveer 3 kantjes of 111nder te schrijve" ""~r
i&lat .U. van te.cliMtk u-imi •
Probeer daarin te verwerken wat vol gens Jo~ techniek eigenlijk is, of
technfek belangrijk is of niet (geef ook wat voorbeelden) en of je
techn i ek een goede of een slechte zaak vi net (en waaro..),
Verder kun jeer natuurlijk alles in verweri:en wat je zelf belangrijk
vindt ~er in te zetten.
Schrijf duidelijk leesbaar .

lltl'l t

L1cnt. lHIP

11u11noudtllJh

Wuktr. Yrleskut. kotlkht. kofflHtl•PO•rut . stofzu1qer, Dl"OOdroosttr.

•OD• r•ttn
A1'1Mrtt l t ct rl 1tn1

•OP•ruen

S<lloolbel. klOk. hOrloge. t.e ldoon. • I•,.

COllOUUr

Collouttr

'l1rwotr

r11u . 1uto . f1tUIMJ'IO . sne l heldsatar . wlotttfl . 1criaien . tl..,..l"I, 1Dtol"fft.

Aoo•r.ntn

trt1n . vll~a~
Aoc>.,aten. ••l)llC'IL af1Undlbcdlfftl1'9 . kHU . lc1'00lbonl . fo t Ot.OHUI

•••t · f l f ( U'UCM

lornvl). ftlHr. U~I. Hftlta l r . kt"Hft . wPnljpw . fflll(lfWlfUJ)tl l d

nutinoud411 1J •t
.ioo.1r.1un
lt'lcl1atr1fte

Zou Je vooraf de onderstaande vra~en wfllen beantwoorden 7
Je num hoef Je niet in te vul len, want de resultaten .worden anonieoi
verwerkt. Het is wel belangrijk dat je .!l!! vragen, die hieronder
staan, beantwoordt.

NCnlfWS
Poslllhf 9tvolo-n

Posit1evt 941vol941n

T«nnlll:. II.twit ovtrttn • t .. lvHl't. • t Oll'tWlklr.tll""il,

~tlh'•941vOl9f:n

~tleve

tKl'lllltk
T.cnnitk h nltt goed.

U1tv1nden

On<Mrzoek, ultv1nMn

Btlo1n9r1Jl

Stl.in9r1jk, nooo2uk

Keer voor JOt19tns

"9trvoor . J ~ns

T.cnnlek

OOk voor lltlSJts

TKnnltk is ook voor MUJH
TKnn1tk ~t meer oo scnool 0t9tvtn wol'dtn

Doe hetzelfde ook voor Je moeder
(of verzorgster)

op de volgende bladzfjden kun je je opstel schrfjven

alvast heel erg bedankt voor je ""'dewerking.

Oct. voor "flSJtS

Keer
Mitt

oo
oo

scnool
school

Oooouv v,an
.IPO.l r Ht

ffn

"9tr oo sel'IOOI
Mi tt

oo

scnool

()obo&lw vian""

Ttcnnltlt ~t nln oo scnool tCllfft
tor ltlS wtrtt, no. ltU I n t \ kHr Ill .

"°'rtrt n

ltfP&f'tt'tn

S:-1••

"'"
.....

!.H I .

. -1111•

MCM:illJt

MHt nl et

~t nl t l

Jout De')r10

' C)J t Dt9r10

....

....

kunt laur lfU • l

is ._r voor J0"9f"IS

"°"'

ltts IS

1oo•rH t

A~rtrtn

.....

J•

werteloo~Mld

O.langr1j.t

Ultv1nde

Geslacht (jongen of meisje}
Je leeftijd
Je klas (Z mavo, Z havo, Z vwo of
coabinatie Z havo/vwo)
NH• van je school
Gesteld dat Je vader (of verzorger)
werk t , kun je dan zo goed 110ge 1fjk
OlllSChrijv.en wat hij doet en waar hfj
werkt (in andere gevallen kun je een
streepje zetten)

9rJOJ91tn

lttA , 1ni..rtsunl. nitl ual
n1et 1nttrtnanl

~lllJl

~1cat1e.

aut.oMt1strlng, solM.-.n . bOlllftfl

OP9fDo\IWCI'

- 19& -

leer Ii n'Jnllll'lner:
Electric i tei t
4.udlo/vtdeo
Licht
!\uis,,oude l ijke apparaten
.:.ndere e lec ~rische apparaten
i:o"'pute,.
'le'rvoer
"lfet-electrisclTe apparaten
:H et-elcctr. "'utshoudelijke apo.
~chines

'.ndustrti!le machfnes
eouwsels
Olversltelt
Posttteve 'jevolgen
~lll'ga t teve l}CVO l !]en
~i tvinden

Belangr ijk
:1eer voor Jongens
Ook voor me1sj'5
rout beqrip ,
t~eer op sc,,ool
rHet op school
Dobow van een appara.at

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2J 24 25 26 27 28 29 JO JI J2 33 34

.. - - - - - .
.- - .- - .-------.
-- -- -- -- .- -- .- .- - - -·· - - - - - - - - - +

-

-

+

• - - - - - - - +
- - - - - - - + +

•

•

+

- - - - - - - +

•

":'

~ep1reren

ileet niet wat teclTniek. h
leuk, interessant
Saai, ontnte,.essant
"°ei lijk
Rest

...

JS J6 J7 38 J9 •o 41 •2 4J u 45 46 47 4~ 49 so s1 s2 53 s• 55 5<· 57 58 59 60 61 62 63 6• 65 6£
Electric t tett
Audio/video
ltcht
Muishoudelijke apper1ten
Andere e 1ec:ri sche apparaten

.

+ +

Computer
Vervoer
N1et--e1ectrtsche appi1raten
Nlet-electr. huhhoudelijke app.
Machines
lndustrf~le machines
Bouwsels
Dhers1tett
Posttteve gevolgen
Jfe9a t t eve gevo I gen
Uftvfnden
Belangrfjk
!teer voor jongen-s
Ook voor MtsJes
Fout begrip
flter op sc~l
Ntet op school
Opbouw van et'fl apparaat
Repareren
Weet ntet wat techntek ts
leuk, tnteressant
Sut, onfnteressant
lloet lljk
Aest
leer1fncpu..-er ~

Electricftett
Audio/video
Licht
Huf shoude 1tjke app1ratt'fl
Andere elKtrhche apparaten
COMpUter
·
V:ervoe-r
Ntet-electr1sche apparaten
Ntet-electr . hu1shoudeUJlte app.
MicttfMS
lndustrie-le Nchtnes
Bowsels
Divers ftett
Posttfeve gevolgen
Negat t eve gevo Tgen.
Uitvfnde'n
Belangrfjk
Meer voor jongens
OOk voor 11ef sjes
Fout be<jri p
Meer op school
Nfet op SCt\ool
Opbouw van een apparaat
Aepi1reren
Wt-et nfet wat techntek ts
leuk, interessi1nt
Sul, ontnteressant
lloeiltjk
Rest

• + +
+ +

- .•

6 7 68 69 70 71 72 73 14 75 76 77 78 79 80 81 82 83 8' 85 86 87 88
+ + +

+

•

+

.- .

+ -

+

Leerling
lttrl tng
Leerl ing
Leerling
+ •

•

+ +

1-18
19-42
43-64
65-88

jongens, HAYO-M
11ehjes, HAYO-VWO
jongens, HAYO
Mtsjes. ~VO

een l cerling noemt dtt
element 1n z1jn
beschrtjving van techntek .
- = een 1eer l 1ng noemt dit
element ntet i n z ijn
beschr1jv f ng van t echntek.

+

z

"'
"'

El ectri citeit
Computer
Vervoer
Apparaten en machines
Diversiteit
Positieve gevolgen
Negatieve gevolgen
Uitvinden
Belan9rijk
Meer voor jongens
Ook voor meisjes
Fout begrip
Meer op school
Niet op school
Opbouw van een apparaat
Repareren
Weet niet wat techniek 1s
Leuk, interessant
Saai, on1nteressant
Roe11ijk
Rest

MAVO:
Jongens:
Meisjes:
Totaal:
aanta 1 percentage aantal percentage aantal percentage aantal
73
48
29
35
23
59
52
31
33
19
15
13
32
28
20
48
22
55
23
51
45
14
14
17
35
35
35
31
4
2
2
2
21
10
25
15
10
23
20
13
7
7
15
5
14
12
4.
3
8
3
8
7
8
10
10
23
9
5
16
14
l
8
4
5
4
6
4
3
3
5
4
2
l
l
12
30
24
29
14
30
26
8
4
5
4
30
23
12
22
46
39
34
23
42
11
28
20
35
31
13
7
6
6
12
17
11
28
8
22
19
5
15
31
17
15
5
3
21
10
13
11
15
25
13
33
12
28
25

N.B. Een percentage in deze tabel geeft aan hoeveel van de

HAVO-VWO :
percentage aantal percentage
76
17
40
41
9
21
43
25
60
30
17
40
2
5
33
5
12
15
5
12
7
4
10
22
4
10
2
3
7
9
l
2
52
2
5
4
10
50
11
26
50
8
19
6
14
26
7
17
11
10
24
11
6
14
33
10
24

leerlingen dit element noemden 1n hun beschr1jving van techniek.

htl~1l

trtllj

1. ce111puter

68,2

2. stOC1W111chtne
3. schroevendraater
4. · een· hll'ts · ontwe~n
5. een ftetsb1nd reriareren

nltt

26,4

3,3

0,67

39·, 0 35,4

11,4

l,10

3, ter&r!s n1tuurkund!

9 , 5 13,5
31; 4 36,l

11,6
25,9 28,5
10,2 · u.~ ··a.6·

3,41
2,32

4. postbode

11,2
13,J

27 ,8

21,4
14,0 8,8

3,24
2,40

l,37
l ,28
l,31

2,6
13,3
3,8
12,8

1,7 2,4
29,7 25,4
3,6 1,7
10,0 2,4

1,50
3,45
l,62
2,06

29,0 25,9
14,5 ~.2
32,3 38,5
0,1
5,5
4,8 3, 6

3,49
2,27
3,82
2,05
1,69
2,67
2. 07
1,38
3,28
2,13
1,70

7,8

31,4

28,0 35,4
62,5 29,2
5,7 24,7
54,2 36,1
34,4

38,7

7,4

17,3

20. ttn hor-1091 Jnet 'lffjzers

28.3
5,2
38,7
55,6
15,9
34,0
73,9
9,7
29,7

42,8
17,1
35,6
Jl,6
37,1
40,6
16,2
23,5
43,2

20,0
7,8
6,2
10,9
4,0
15,7
9,3
4,3
14,5
12,6

21 . een dt9tta11 horloge

53,7

30.~

8,3

22. kofftezetapoaraat

25.7

47,3

23. fabrfek van hufshoudtlfjke gebrutltsvoOTWerpen24,7

29.0

24 . ...,••)(..

63,9

13,5

7,8

3,3

7,8

10,2

5 , 2 22,1
3,1
4, P

13,3
7,6

28,0 56,l
25.2 41,8
17,6 36,1

11. bfer browen
12 . een sttkker un etn snoer zetttn
13. Mn t.urt bakken
14. "" auto uft 1900
15 . een auto utt 1984
16. een zttlboot
17. een stocmscht~
18. ttn e1elttrfcltettscentra1e
19 . klldtng

onbfe~n

25. p1ntt c bekertJe
26. ffquunaaen
27. een pollepel
28. een stofzut9er

2:9. sotdere:n
30. krun ('lfaa.r weter uttkoat)
31. pon:elei~n bord

4,0

.

1::.;;
2l.4

5,7

10,0
2,1
30,6

3,8
1,4
20,0

10,9
5,2
8,6
16,6
2,1

2,9
1,7
4,0
7,8
9,3

l,27

7. leraar btol091t
8. elektrfcfen
9 . klpster

1,27
0,86
1,05
1,25

0,79
1,30

19. kNidenftr
21. tt-.man

2,54

1.05
0,95
1,04
1,25

1,75

1,28

25. trUlbestuurder
26. loodgftter

2,17

5,9
11,9

1,02
0,92
1,18

9.5

20,9
14,0

.1 4,5 10,0
27,3 43,9

2,63
3,99

1.22
1,16

1,69

0,86
0.11
0,89
1,2r
1,30

44,4

2.9

49 ,4

38,5

1.0
5,0
9,o
16,2

5,5 9,5
10 ,0 28,7

3,3

2,1
1, 4 1,4
3,6 2,1
21,1 46,8
26,4 18,5

schf~

18. concierge (o~ school)

1, 24

24,0

12. lerares neder"tands

l,10

1, 10

72,0

11. tandarts
13. stuuman op een

4.14

46,8

10. buschauffeust

1,20
1.26
1,15
1.0l
l,18

3,53
4,33
1,99
2,34

33. eenT .Y. .
34. kotlk1st ' <.
35. tuinferen

24,2

5. kok

6. secretaresse

0,83

27 , 6 ~.1
32,3 26,4
24,0 59,4
6,2 2,9
14,7 5,9

32 . dtaoroje~tor

.36. een knt ti11111eren

1,4
9,3

2-. an:hftekt

l ,39
2.02

7. een e1ektr1sche schakelt~

9. "" radto
10 . 'lffndltolens

'"'

l. automonteu~

0,5
3,6

6. etn bru9
8. een jurk iaaken

0
0
N

'"'tJ

1,36
1,69
4,02
3,15

14. Vtri>le-ger (fn zftltenhu1s)
15. po1ftte-19ente

16. bonlbe<llende
17 . klOllOt,...ikster

20. boer1n

Z2. 911ote
23. soldaat
24. hutswrouw

56,8

31,4

9,7

0,7

l,2

34,0
20,9

31,6
21,6

19,0

~.9

34 , Z

7,6
16,4

6,2

0.2
7 ,8

1,0
12,1

9,3

82,2

6,9

32,8

40,9

5,0
.3,8

11,9
12,8

37,5
33,5

80 , 5
7,8
5,2
24,5
1,9
19,5
16,2
7,8
7,1
6,7
2,6
1,4
2,9
13,8
51,5
8,1

.16,9
8,8
11,2
29 .o
5,9
34,7
20,9
14 , 7
9,5

34,9
39,0
1,4
29,2
38,0
26,8
18,5
30,4
30,4
27,8
26,4

11,9

25,7

46,3

9,5

33,0

45,8

3,fi
9,0
30.6
27 , 8
20,9 .

19.5

28,5
32,5
12,6
34,7

5,2
9,0
10,5
0,2
5,9
8,1
6,9
8,8
5,7 ·
8,3
10,7
10,5
8,6
8,3
6,9
8,6
3,8
2,4
8,3

o,o
47,3
37,1
11,6
63,4

8,6
22,6
38,2
45,l

5,9
7,4

10,7

33 , 0

17,3

39,9

67,5
50,1
17,8
5,2
25,7
43,0
26,6

22,8

35,6

24,7

10,5

6,2
6,9
5,7

- 201 BIJLAGE IJ.

VRAGENLIJST
PER DOCENT

SCHRIJVERS-DOCENTEN

EN

ANTWOORDEN

Deze bijlage bevat de vragenlijst, waarmee de ontwikkelingsstrategie van de
lespakketten is geevalueerd, met ingeschreven de antwoorden per docent.

I. Voor we 1ke vakken bent U bevoeqd en we lke bevoegdhei d heeft

.u

voor dat vak

I. Bio

o•.

2• of 3• graads bevoegdheid) ?

2e graads

!. Bio + Schelk .

N.L.O.

Nat. appl icat1ecursus

Scheik

2e graads

Nat.

3e graads

2. THE

2. Nat.

le graads.

3. HBS Pedas-Ac bljscholing

3. Bio

3e graads

4. Kweekschool Hoofdaktepl. Landbouwonderwijscursussen . Appl icatie

Schei k

3e gl'llads

cursussen voor

Nat.

3e graads

b.v. S.L.O.'s

6

Kat . Bio en Nederlands en Huz1ek andere cursussen

4 . Nederl.

2e graads

Nat .

3e graads

M.O . A. nat./ <eheikunde

Bio

3e graads

M.O . B. schelkunde

11uz1ek

3e graads

Alg. bevoegdheid voor de A.V.O vakken verkregen blj de Hoofdakte
N
0
N

2. Welke opleidfng heeft U gehad om deze bevoeqdhefd te krijqen

5. Kandldaats Sche\kunde

6. N.L.O.

(Nu "slapende" (deel )aktes genoemd ; wakker gemaakt door min. DeetJnan
die daannee recenter bevoeqde jongere collega's van de onderwljsbaanschulft.

5. Nat.
Schetk

2• graads

1• graads

7. kweekschool, hoofdakte, 1. o.-handelskennis, app11cat1ecursus na + sk

B. HTS electr
WN + MINA
app 1. schet k

LO wt sk
6. Wiskunde 2• graads
Nat.

2• graads

7. ne, ak, gs, na, sk, hk (•ek)
8 . natuurkunde
scheik
. : wisk

3• graads

4. Hoeveel uur per week geeft U les 7

J. Kunt U een overzfcht geven van de klassen waarfn U deze cursus
lesgeeft en van de vakken die U de betreffende klassen geeft 7

I. 8
2. 28 (vb}

I. klas I Bio (Ix)
klas 2 Nat (3x)

3. 24 lessen
4. 23 uur

2. 2 Ath
3 Ath

5. 21 lesuren

4 Havo
6 Ath

6. 12 uur
3. I b1o

7. 28 lesuren

2 nat
3 na t sche1 kunde

8 . 28 uur + 1 taak

4 nat sche1kunde
4. MAYO 2e klassen Natuurkunde

3e klassen Natuurkunde en B1ologie

""
0
N

le klas

Biologie

1• klas

Huziek

5. Klas 1 Stud1eles

5. ls uw leefttjd A. onder de 25 jaar
B. tussen 25 jaar en 35 jaar

2 ffatuurkunde

c.

3 Natuurkunde + sche1kunde

D. boven de 45 jaar ?

4 Schei kunde
I. B.

6. 2, 3 en 4 Natuurkunde
2. 35 jr .
7. 2.3,4 mavo
na na na
sk sk sk
ek

3. D.
4. D.

2• kl NA
2e kl WI

5. B.

' 413.kl Na
I I 40 kl Na

6. 8.

8; 5

I

1

I

1

I

3• kl Wt
7. D

8. B

tussen 35 jaar en 45 jaar

6. Welke leergang gebruikt U in de natuurk.unde-lessen

7. Werkt U met d1fferentiat1e ?
Zo ja. hoe ?
Zo nee, waarom niet ?

l. Het Natuurkundeboek
l. Nee, de groepsgrootte is te groot

2. VWO + HAVO: HIOOELINK

1k zal het alleen moeten doen zie ook

2e 3 ath: ENGEL HARO
2e 3 havo: natuurk. exact

2. Neen, Klassen veel te groot motivatie bij 11 en b1j mij ontbreek.t

3. Nat. op mod. basis
dr. de Rover
u1tgave Spruyt Hantgem en v.d. Ooes
4. Ir. Engelhard C.S.

11

Elementaire Natuurkunde

3. Nee, 1k voel de noodzaak (nog) n1et b1j m1jn lessen
4. Nee, Er 1s geen didaktisch-progranmatische ervaring
11

5. Klas 2 0.8.K. natuurkunde
3 + 4 Natuurkunde op moderne bas 1s (de Rover)
6. 2 kl. Begr1jpen door doen
3 + 4 kl Natuurkunde op moderne basis

""'"

0
N

7. Bette c.s.

a.

Nat. op Hod. basis

betr. d1fferent1atie; noch bij mijzelf noch bij de collega's
Oe (re-) organisatie die 1nvoering van d1f. met zich brengt schrikt af
5. Soms in klas 2
- 1nd1en in te passen (voorzieningen)
11
keuze"- a.h.v. resultaat toets

O.B.K

- herhalen
- extra stof (extra stof onden<e11> wordt opgedragen!)
Bij 2 l 3 blokken wordt extra stof opgegeven.
In de andere gevallen: "klassikaal" herhalen
- m.n. vanwege het felt dat differentiat1e voor die onderdelen
veel werk zou kosten {voorbereiden en tijdens de les)

t~

6. Nee, er 1s te weinfg materfaal om dit goed te doen. bovendien zijn de

klassen te groot.
7. neet niet voor opgeleid en tot nu toe niemand gevonden die daarvoor

een ople1ding kan geven
8. Nee, klassen te groot 32 11.

e.

Beschikt U over een as.anuensis

9. Doet U regelmatig praktikum (kunt U aangeven hoe vaak
ongeveer)

I. Nee

I. Nee

2. ja

2. ja onderbouw afh van stof h p.m
bovenbouw afh van stof 2x p.m.

J. nee
4. Wat 1s dot

3. ja zeker elke les Of een de<nonstratie
Of een 1 ln proef

5. tijdelljk_ (gedaeltelljk) voor 1 jaar.
(klusjeSlll&n, gNn nat/scheikundlge vooropleldlng)

4. Nee. het praktik1111lokaal heeft het steripel van •ljn collega van
de 4• klas.

6. Nee
7. nee
8. Nee

Theorethch ka.n ik er wel eens terecht. Haar door allerlei omst&ndlgheden en persoonlijke onverstandhouding komt het er niet van.
lk doe wel ' ns - 110t schaarse middelen- wat ah alg . demonstratieproef.
(Ben niet tevreden over deze arbei·dssit.
5. N& klas

""'

1 op 3 -

lop3
(4 (collega)

~

Sk. klas

·~~r welnlg)

1 op 2 ('"VO project) ·
1 op 2

6. In de 3• + 4• klas nauwel ljks
In de 2• klas ongeveer de helft van het jaar
7. nee.
alleen demonstratle
8. In de 2• kl as om de week
In de 3• klas totaal 10
4• klas 21 + demons.

10. Besteedt U tn de natuurkunde-lessen regelmatig aandacht aan

de techn1 ek 7

II. Welke vern1euw1ngsprojekten voor na t uurkunde kent U en kunt
U bij elk projekt kort aangeven wat Uw oordeel erover i s

Zo ja, hoe vaak ongeveer. Kunt U enkele voorbeeldeti noemen?

1. l k ken geen projekt, om er een oordeel over te geven.

I. Nee
2. OBK - werkte b1j ons n1et prett1g
2. Bij 2e 3 havo zeer frequent (elke les) va~ege de methode .
In andere khssen minder (gem1ddeld Ix per 4 lessen)
verbrand1ngsmotor a lannsys temen raketten

PLON - lijkt me e1"9 bewerkeli j k
3. Plon (zelfdeelnemen gedurende 7 jaa r)

3. niet vuk

4. PLON en OBK SLO cursussen

de (dh)projector
het fototoestel

Yooral bij Pl on denk ik brengt de practische realisering ·teveel
rompslomp met zich mee. Op cu.rsussen voor leraren is altijd alles

4. Zelden ; ik denk dat op LTS dit veel gemakkelijker gaat, gez i en de
angeving en de belangstell ing v/d 11.

reeds perfect· soms in circuit 9e reed gezet door een keur van

5. Nee

Teruggekomen in de praktijksituatie van alle da~ op je eigen school
waar je les geeft in 'n theorielokul - nu weliswaar uitgerust met
een alsnog ungebracht keus keukenunrecht- Kom je algauw in ' n
katerachtige steaming.

1nleiders en medewerkers die waar nod1g kunnen putten uit legio,

12-voudig v66rkomend materiul .

-D
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6. Nauwelijks
In de derde klas hat ik ze onderzoeken hoe de elektromotor in elkaar
zit en hoe dat gebrufkt wordt f n verschillende huishoudel i jke apparaten .

5. P.L.O.N. Enkele thema's m.n. werken met water {zelf een jaar uitge7. Ja, vrijwel federe les
8. Ja
Yanuit artikelen uit de krant a Winanolens
b Markerwaard etc .

probeerd) .
Oft thema fs leuk en goed gestructureerd.
Andere {vaak) minder goed in te passen.
O.B.K. {klas 2) Yalt wat tegen. Zeker dffferentiat i e fs (voor mij )
ornogelijk volgens de opzet uit te voeren :
(B . O. N. ) ~Wat lesmaterhal + i nformatie {nog geen du1 delljk
beeld)
6. Plon en OBK
Allebei tnteressant, maar niet te doen wanneer jeer alleen voor s t aat .

{Geen amanuensis : )

7. PLON zonder amanuensis prakthch ondoenlijk geen Pl an- e xamen toegestaan

OBK afkomstlg van havo-vwo

8. -

..
..
..

12. Heeft U eerdere ervaringen met de ontwfkkelfng van lesmateriaal
op Uw eigen school,
b. fn een projekt buften de school
I.

2•

b. Nee
weinig alleen praktfkum handleidfngen
b . al leen dft schrijfprojekt

2. - behngstelling
- plichtsgevoel

..
..

"
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3 . bl ijven zoeken
4. De behoefte un te sluften bfj de realiteft buften de school
waar dagelljks confrontatie met de techniek 91aats vindt.
Een 1ink te leggen theorle - praktijk.

nee

b. nee

5•

als schrijver aan het project Natuurkunde en Techniek. ?

1. lnteresse in het onderwerp .
Plezierig om eens (gefundeerde) kri tiek te krijgen op een
geschreven stukje.

Ja

3. ja Mj dat PLON
I werkte lk mee aan de opstelllng van de aanwijzinqen voor
docenten (AVOLS).
2 recent dat Eindhoven project rond de~
4•

13 . Wat \liiS voor U de reden of \lilt waren redenen om mee te doen

5. Confrontatfe van factoren
- • onvrede"' bestaande lesmateriaa1.

Ja
b. Ja (Scheikunde) In de opleidfng met T.H.E.

- practica kunnen op aanwezige voorzfeningen warden aangepast.
- Niet alles zelf te doen.
- oozet (meer techniek) sprak me aan .

6. Op NLO en op eigen school .

7.

..

6. le pl. Het alleen schrijven van les9akketten is moeilijk (je
nee

b . nee

a:

..

Ja, de vor1 ge school .
b. ja, Mar dan computerlessen

krijgt geen korrrnentaar op wat je doet, terwi j l dat erg belangrijk
is) . 2' pl. veel leerl1ngen laten natuurkunde vallen, wanneer je
de natuurk.unde ui t de tradi ti one 1e na tuurk.undeboek.en behande l t
hebben ze er nauwelijk.s iets aan gehad. Verloren tijd dus.

7. lemand moet het doen.
8. lnteresse, en b1jblijven met de ontwikk .

14 . Vindt U het zfnvol, dat lesmateriaal ontwikkeld wordt in
samenwerking met docenten of zou het beter door onderzoeks~
1nst1 tu ten a 11 een gedaan kunnen warden
Kunt U Uw mening toelichten ?
1. Zlnvol ler door docenten
Het blfjft dan niet bij een theoretisch geschreven verhaal. De
..docent kan een stuk eigen ervaring verwerken.

15. Vfndt U dat U zelf een redel1Jke voorkennis van het onder.1erp
"techn1ek" bezat voordat U aan het schrijven begon ?
Had u deze voorkennis op grand van een hobby of beroepsha lve
of op een andere wijze
I. Nee

2. ja, vanwege oplelding . i!n hobby
2. - "haalbaarheid" is van essentleel belang.
Daarom moeten docenten meedoen met schri jven.
- instituten hebben wel vaak goede ideei!n
- problemen In de klas zljn m. I. In het lnstltuut onvoldoende
bekend
3. lk staote In het PLON met de gedachte mee te werken en aan de
ontwikkeling v.h. lesmateriaal. Daar was de gebruikte lestekst
niet bij. lk kree9 de indruk dat veel uit andere methodes kwam.
Julst die gezamenlijke aanpak kan voorkomen dat je te ver doorslaat.
00
0
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4. non sol..,, sed etiam.
5. Beter aansluiten op gebrulkte lesmateriaal.

op aarrwezige voorzteningen
Ervaringen van leraren kan nu worden ingepast .
6. In samenwerking met docenten omdat In de onderzoeksinstituten
te weinlg mensen uit de praktijk werkzaam (zullen zijn, waardoor
allerlel ..specifleke problemen nlet onderkend worden en het
materlaal in veel gevallen dan niet te gebrulken Is.
7. Door het lnschakelen van leerkrochten blljft men in kontakt met
de9enen voor wfe de leerstof bestemd 1s :
1 8 . Zinvol dan goed aangepast en doordacht : :

3. Ja ik wist wat v.d. telefoon bljvb. af.
door mijn hobby fotografie kan ik daat ook leuk mee uit de voeten.
Dok enlg inz1cht In e>plosleootoren is me niet vreemd.
4. Hinder dan wenselijk.
Haar meer was pract1sch gezien de les en leefsituatie van alle
dag- ook nlet mogelijk.
5. Nee
6. lk ben beroepshalve geinteresseerd in techniek en steeds op zoek
naar "eenvoudlge techniek" die 11 in de ze en 3e klas kunnen begrijpen. Je kr1j9t doordat je zo opzoek bent van veel zaken toch
enige kennis, waardoor Je in staat bent om ook veel lngewlkkeldere
technlek te begrijpen.
7. lnteresse, dus hobby

8. Ja. beroepsha 1ve

16. De i nstruktie ... bijeenkomst i n Eindhoven bestond uit :
A. infonnatie over het 9rojekt Natuurkurlde en Techniek 1
8. infonnatie over de doe1en en de opbouw van de lesoaHetten.
c. infonnatie over de werkwijze van de schr1jfgroepen.
D. aanwijzingen b1j het schrijven van leentoL
Wfl t U de volgende vragen beantwoorden op grand van Uw
ervar~ngen

3. a . 0 daar was Je concreet bezi g.
b. 'tja dat kan ik niet zeggen
't is in mijn gevoel een t otaliteit geweest.
4 . Ik g!ef geen van de onderdelen een hoofdp r i js; ze werden
alle op zinvolle wijze aangeboden en brachten z1nvo11e goed
gestructureerde inforinatie a.an.

a.ls U de bijeenkomst hebt bijgewoond of O!'> grand

van de toegezonden informati e a.ls U verhinderd was ?
a . Welk onderdeel vond U het meest zinvol en waarcm 1
b . Welk onderdeel vond U het minst z1nvo1 en waarom 1
c. Welke opmerk1ngen heeft U over de andere twee onderdelen 1

5. a. B en D
b.
6. a . A omdat het zinvol ts te weten wat de bedoeling 1s van het
projekt om te vergeltjken of dat overeenkomt met je e1 gen ideeen.

a.

b . D aanwijz1ngen b1j het schrfjven van leerstof omdat ik daa r in
vroeger t1jden al veel tijd aan besteed heb,
c. B en C ~ijn belangrij ke infonnatie voor het verdere ( goe de } verlooo
van de schrijfgroepen .

b.

7. Goede afweg ing van de punten ABCD

B. a. volgorde A - B • 0 - C

c.
I. a. A.
b. geen
c. orrnisbaar
2. a . 0 vond ik. het meest zinvol . Oaar had je wat a.an
b. Ik. herinner me niet zoveel meer van de andere onderdelen.

17. Hoe heeft U de begeleiding vanuit de TH ervaren
J. Plezierig en voldoende.

2. - er was behoorlijk wat materiaal
... Verder vond ik de zittingen vee1 te lam; duren omdat er niet
echt effi dent vergaderd werd.

19. De werkwijze van de schrijf9roepen was: eerst ieder afzonderlijk
een concept-tekst schrijven, vervolgens samen op een vergadering
de teks ten doornemen.
Wat heeft U bij de werkwijze als oos1t1ef ervaren
Wat heeft U als negatlef ervaren 7
J. + de fouten die door anderen in mijn stuk direct werden gesignaleerd.
de tijd tussen het schrijven en de vergadering A'4as soms. .te_Jang ...

4. Eigenlljk had lk verwacht een scala aan lngenieuze -hoewel toch
eenvoudlge- technische foefjes 1ls demonstratie(matertaal) aangeboden te krijgen In dlt mekka der lngenieurs.

5. Redelljk.
6. Als voldoende en prettlg
7. 8emoedlgend

0

(je was er weer een beetje ult)
2. ja, behalve het hoge tempo van de bljeenkomsten
3. positlef dat gemeenschappelijk doorspreken van de tekst
negatlef dat je soms geen tljd had om er echt aan te werken .
4. posittef De een haalt de andere van ziJn stokpaardje. z1et over-

bodlge zaken mist noodzakelijke onderdelen of ziet een betere
verdeling. Ook de taalvormenrstijl

8. Prima

\spelling
intef1)unctie laat wel eens een
verbetering toe die vooreerst door de tekstschrijver nag niet was

18. Was U bij het schrljven van de teksten steeds voldoende duldelijk
wat de bedoellng was 7

opgemerkt.

N

5. · ~

I. Niet altljd, moar tijdens het werk (verzamelen van materiaal en het
schrijven) werd dit voldoende duide11jk.
2. Ja.

3. ja
4. lk hoop van wel
5. Ja
6. In het begin nlet m.n . met wat lk met de voorbeeldpakketten enz.

Bespreking op~
Komt dan zaken tegen waar Je zelf niet zo gauw b1j stil staat .

Negatief: Bespreking van sommige onderdelen duurde te lang
(taalkundlge construct1es) .

6. Het positieve van deze werkwijze is dat je feedback over je geschreven stukken krijgt, n1euwe idee~n knJgt enz.
Als lets wat negatief heb ik de korte tijd gevonden waar1n het
af moest.
7. Zou er een betere volgorde zijn 7

Op d~ze w1Jze worden alle ideeen verwezenlijkt, heeft iedere
schrijver z'n inbreng !

moest doen.

7. Ja
8. Ja

8. Oat andere niet zo snel waren

20.

Kunt U een schatt1ng geven van het aantal uren dat U besteed
hebt aan:
a. het zoeken van infonnatie over het onderwerp:
b. het schrijven van de tekst
c. het bezoeken van de vergaderingen

d. andere werkzaamheden, nl
Y1ndt U d1t een goode verdeling van de t1jd of had er ergens meer
of minder t1jd voor beschikbaar moeten z1Jn ?

6. a. ± 8 uur
b. ! 24 uur
c. (+ reist1jd) t 20 uur
Yoor het schr1Jven van de tekst had meer tijd bes chi kbaar moeten
zijn
7. a. 2 uren
b. + bestuderen van de 1nformatie: 20 uren

c. 2S l JO uren
1. a. 4 l S uur
b. 8 l 10 uur
c. rei zen 5 x 2 uur • Sx veJ"9aderen

d. -

beschikbaar ? er was geen tijd beschikbaar,
er word tijd vrijgemaakt !

d. -

te veol tijd kwijt met reizen. overige voldoende

2. a. nul (ik had theorie)
b. 6 uur

....

8. a. 20
b. 10
c. IS
d. praten met instanties ed, GEB

c. 8 uur
d.

I

uur (copieren)

N

minder ve1"9aderen maar wel efficienter

21. Kunt U door een keuze uit

~!!n

van de 5 alternalieven aanqeven hoe

moeilijk of makkelijk U elk van de volgende asoekten van het

J. a. 21 uur
b. 6 uur
c. IS uur
d. -

meer tljd voor de onder b. bedoelde werkzaamheden

schrijfwerk heeft gevonden ?

heel

a.

de opbow van de

para9raaf

be~alen

b. het fonnuleren van de

zi nnen

4. a.
b. JO

c. I x 8 u. + J x 5! = 2S u
Eindhoven Rijssen
d. 5. a. 4 uur

b. 6 uur

c. 8 uur
d. -

Eventueel wat meer infonnatie vooraf over de onder.ter!Jen

c. zoeken van voorbeelden
en analogieen
d. bedenken van proeven

e. zorgen da t de teks t zowe l
jongens als meisjes
aanspreekt
f. bedenken van vragen en

09drachten
9. zorgen da t de teks t voor
leerl inqen begrij9el ijk is

makkel ijk makkel ijk

qaat
heel
wel moeilijk moeilijk

Kunt U Hn of meer van de antwoorden hieronder toe11chten ?

I. •. 4

c. 3 d. 3 e. 4

b. 3

f. 2

22. Kunt U van dezelfde as!)ek.ten aa ngeven of U ze belanqr\jk of
onbe 1angri j k vi ndt ?
heel
onbelan~-

g. 3

bjj e: De vraag bl ijft, of de tekst, zoa l s die er nu I igt,
bij meisjes voldoende dan spreekt .

2 •••

b.

c.

d.

e.

f.

g. 2

3 .•.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

4 •••

b.

c.

d. 2 e.

f.

g.

5 •• •

b.

c.

d.

e.

f.

g.

d. 3 e. 3

f. 3

g. 4

..

rijk

heel
onbe lang- 9aat belang- belang rijk wel
rijk :
rijk

de Ol'Jbouw van de
!Jaragraaf benalen

b. het formu 1eren van de
zinnen
c. het zoeken van voorbee 1den
en analogiei!n
d. bedenk.en van !)roeven

6. a. 2 b. 2 c. 4

c en g vonnen de kern van het onderw1js geven en het ts moetl tjk
Cini

voorbeelden en analogteen te bedenken die alle 11 kunnen

begr1jpen (al s dat al mogeli j k is) en het tweede probl eem is om

-

N

die voorbeelden te vertel len in een voor de 11 begrijpelijke taal
"°ordgebruik, zinslengte en construktie .

N

e. zorgen dat de tekst zowel
jon~ens als meisjes
aans~reekt

f. bedenken van vragen en
or>drachten
g. zorgen dat de tekst voor
leerlingen begrijoelijk is
Kunt U Un of meer van de antwoorden h1eronder toelichten ?

7 •••

b.

c.

d. 5 e .

f.

q.

s.•.

b.

c.

d. 4 ••

f.

g.

I. a . 4 b. 4

c. 5

d . 4 e. 5

f. 4

g. 5

b1 j C: als het op manier A niet duidelijk proberen op manier B
het alsnog duidel1jk maken .

2•• •

b.

c.

d.

e.

f.

g.

3. • •

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Ik meen dat een opbouw v.e. paragraa f duideli j k moe t tonen wa t er

in bedoelde paragraaf a.d . orde komt.
Vri jwel iedere onder.ittjsgevende weet van duidelijkheid in zinsbouw,
een duide11jkheid die in z1nsbouw tijdens de monde11nge behandel ing
wegvalt omdat j e steeds alert moet z1jn oo het klas segebeuren en
corri gerend moet optreden.
Hoe grater de klas (aantal 11) hoe moeilijk e.e.a. ve rloopt.
4. a . 4 b. 5 c. 4

d. 4 e. 2

f. 4

g. 5

5.

6.
7.

B.

..
..
..
..

b.

c.

d.

b.

c.

d.

b . 3 c.

d.

b. 4 c .

d.

..

f.

g.

e.

f.

g.

e.

f.

g. 4

f.

g. 5

24 . Vindt U dat het voor een docent haalbaar is om naast zijn/hai?!r

..

nonnale dagtaak nag dit soort aktivitetten erbij- te doen?

Kunt U dat toelichten ?
I. Onhaalbaar, in deze tfjd van A.T.V. zou het wenselijk zijn, dat·
het werk van een leraar ook stool btj 40 a 45 uur.
Bij volledige weektaak + dft soort actfviteiten, kom je (denk
ik) op t 60 uur.

23 . Heeft U plezier gehad fn het schrijven 7

lo ja, wat vond U plezierig en waarom ?
lo nee , wat onplezierig en waarom 7
1. Ja, het 'spelen' met de stof

2. Vrfjwel nfet
3. moeilfjk omdat langdurfg te doen lncidenteel kan 't echter wel.
4. Absoluut niet; andere zaken (proefwerken nakijken) zijn tfjdens

de schrijfactie nfet aan bod gekomen m.a.w . :.ijn uftgesteld .
2 . Het was gewoon werk. lk geef \fever les.

Er zit weinig aktie fn.

'""

3. Ja zelf eens zoeken hoe je 't zegt
Nee 1 t is hoe dan ook werk dat er tussendoor wordt gedaan.

N

5. Hangt af van de andere werkzaamheden op dat moment.

Als het redellj k in klefne gedeelten fs ongesolftst (zoals fn
dft geval) dan fn het wel doenlijk.

6. Bfj een volledlge dagtaak nauwelijks. het kost veel te veel tfjd.
4. Ja het zwart op wit zetten van lesonderdelen zoa l s ik die

zel f aanbied .
5 . Wel plezierfg alleen de tijden tussen de vergaderingen waren
te lang.

(dichter op el kaar en zo nodig wat vakken!)

6. Ja: Het opbouwende korrmentaar de nievwe ideeen, het plezierige
onderlinge kontakt.
7. Ja, je wordt zOdoende geconfronteerd met krftiek di e je zelf on
anderen uitoefende
(

B. -

7. • t 1ijkt een beetje op roofbouw
B. -

26. Heeft U verder nag o~erkinqen over het werk als schrijver in
25. Op welke wijze heeft U bij het schrijven gebruik kunnen maken

het projekt ffatuurkunde en Technniek ?

van Uw ervaring als docent ?
Kunt U enkele voorbeelden geven ?

I. -

I. Het fnleven in de leefwereld, c.q . denktrand, v/d 11.

2. de hoeveelheid werk viel me erg tel)en

2. ja ·

3. nee

- taalgebruik
- denkstappen v.d. jeugd

4. -

3. Je zfnsopbouw 'tja efgenlijk ge~oon het hele gebeuren 't afschatten
van: 11 h dat h1er en nu haalbaar?"

5. Wisselwerking tussen de verschillende schr1jfgroeoen (was er niet).
Daar de teksten aan 1edere schrijver op te sturen. zou een feder
op een bepaalde tekst kunnen reageren en zo mogelijk kunnen 1nsoe-

4. Ik denk (koop) bij het begeleiden van de denkstappen van de 11.
5. - Kennis wat betreft proeven.

- Probleemstelling (waar je

.::!'

o~

~

~~n

qeheel ).

6. Nee
ult moet kunnen) .

- ffat_u urkundfge kennis (wetten e . d.)
(H.b.t. de techniek:

1en op andere thema's (meer

wefnfg kennis).

7. De meest teleurstellende ervar1ng was de reiskostenverl)Oedlng :
Waarom moet dit werk

~o

volstrekt ondergewaardeerd worden. 't

W~rk

pro dee, mur dan ook nag de refsvergoed1ng zOdanig dat nag niet

N

6. Je kunt wat je zo in het algemeen van 11 weet in de stof verwerken,

eens de benzine

woordgebruf k etc. Ook de opbouw van het oakket.
bfjv. met te veel tekst op een pagina een proef uftvoerfg beschrijven
op I b_lz. opschrijven welke spullen ze nodig hebben enz.
7. In z1nsbouw, woordgebruik en selectie op de infonnatie

8. -

8. Graag vervolg.

ervan kan worden betaald. Helaas de bittere neat '.

27. Heeft U nag opmerkingen over het qebruik van de
wanneer ze gedruk t zijn ?

les~akketten

I. -

z. 3. nag ni et

4. 5. M.b. t. docentenhandleiding .
.Graag uitvoerlg op het punt van proefoostel linoen (zelf te maken
onderdelen e.d.)
6. rteef in een begeleidend schrijven aan dat voor de proeven

n1et echt dezelfde spullen noodzakelijk z1jn, mocht iets niet
op school aanweziq zijn kan de leerkracht eerst zel f eens
experimenteren om toch de proeven te · doen. zonder extra spullen

aan te schaffen.

"'
N

7. Ja, ik zou graag zeer ruim gelnfonneerd warden over gebruik en

kr1tiek !
8. toesturen.
28. Heeft U nag opmerkingen over of naar aanleiding van deze

vra9enl ijst ?
I. -

z. 3. nee

4. -

5. 6. Nee
7. Ja, je wordt er fonnuliereluurs van
B. -

-216 BIJLAGE 5.

ATTITUDE-VRAGENLIJST DOCENTEN EN RESULTATEN

Deze bijlage bevat:
- de attitude-vragenlijst voor docenten, met
verdeling van de antwoorden,
- een overzicht van de factoren en hun items.

ingeschreven de frequentie-

Bij de berekening van de factorladingen zijn de volgende items gerecodeerd:

1, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 42, 46, 47, 49, 53, 54,

56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.
Recodering houdt in dat de scores l en 5, en 2 en 4 omgewisseld zijn.

htr--...i
h•l.,.,...&I

nle1

niti

nlel

12. Voor rnij is" technick niet
intere1sant.

~itfllUI

"'"

hel•rn&.J

nJ..1

45

47

4.)1

0.8)

J.90

Q.67

2.71

1.16

Ml

l . 13

),08

0.96

) .84

0.96

2.)8

0.8S

1.97

0.97

2.07

0.86

13

MS

0.99

2.))

1.06

) .8)

l.02

2.l6

0.99

11ie r

I. Techniek is niets anders ~an
toegepaste natuurwetenschap.
2. Techniek Is erg belangrljk In
het lcven.

!).

19

39

42

52

31

2.66

l.2l

1.67

0.69

17

computers.

creatieC.

14. Zonder technlek zouden er me er
problemen in de wereld zijn.

22

71

18

24

35

15

24

11

45

30

29

34

ll. Om in de techniek te werken

), Techniek gaat alleen over

4. Bezig zijn met teckniek ls erg

In de krant Ices je regelmatig
dit,gen over techniek.

82

4.80

0.49

2.4l

0.96

4.58

0.6l

hoe(

je nlet c reatief le zljn.

l6. Ecn technische studie is moellijk.
11

55

16

17

16

l7. Tec hnlck Is een betrekkelijk
31

l. Teckniek is niets voor vrouwen.

"

jong vak.

15

56

22

18. Op scholcn rnoet rneer aandacht

6. We1terse landen kl.Wlnen veel
doen vooc ontwikkellngslanden
met behulp van techniek.

64

bestced worden aan techniek.

30

53

11

1.9)

12

51

24

35

46

10

21

61

15

42

19

54

20

15

54

11

0.81
l9. Hct is een goede zaak als

N

vrouwen leren stekkers aan

7. Techniek ls goed voor de
economie.

31

53

14

&. Met techniek heb je in het
dagelijks !even weinig te maken.

1.87

0.72

4.46

0.77

20. Door de techniek hebben
39

56

9. Een vrouw kan net zo goed een
technisch berocp hebben als een
man.

s11oeren te zctten.

mensen mecr vrije tljd.

21 . h

7.ouden rncer TV-ui tzcndingen

over tcchniek rnoc tcn zi jn.

55

1.60

35

28

0.82
. 22. Om te weten hoe e en fiets in

lO. Alie beroepen hebben met
techniek te maken.
11. Het on~werpen is een onderdeel
'· (
van de techniek.

29

15

37

II

clkaar zit, hoef je geen

).12

1.20

2. 1)

0.88

tcchniek te s1udercn.

2). lk denk weinig na over technick.

'°

59

10

2''·

24

De tcchnick heert meer goede

diln s lcchtc dingen gebn1cht.
Ga verder op de volgende paginal

Ga lloor- op de volgcnde pagina!

13

37

35

II

n.

..

.,
AJs je niets van techniek weet,
loop je achter.

10

49

17

..

2•.59

htl_

..

.,

38. Een jurk maken is een stukje
techniek.
21

..

.,

t.t1..mu1

,.,. 1~ ........1

l'i<t t

13

68

8

19

2.18

0.80

2.13

0.99

2.04

1.02

J.n

0.99

4•.50

0.6 1

2.14

0.91

1.98

0.6.l

2.}2

0.98

I.OJ
J9. Tcchniek is voor vrouwen net

26. E.cht nieuwe uitvindingen worden
weinig gedaan in de techniek.
27. Technlek is goed voor
ontwiklic;eli'1gsianden.

15

28. lk kan geen goede omschrijving
geven van techniek.

6

14

55

21

59

31

16

40

55

15

It

20

8

).'°

0.8J

zo gcmakkelijk of moemjk als
voor mannen.

26

44

.. 2.2~·

0.89

40. tk vind her leuk om thuis zeJ!
. ic..cs.. ~e rcparercn.

30

54

J . IJ

1.10

2.26

0.94

42. Techniek heeft altijd met
electriciteit te ma ken.

0. 74

4J. Oe Westerse technieken moeten
aangepast worden voordat ze in

29. De mensen hebben techniek

beslist nod lg.

17

JO. Techniek heeft altijd slechte
gevolgen voor het milieu.

00

N

70

19

41 . Techniek ist veel werken met je
handen.

4.01

26

10

L

10

13

0

52

45

53

ontwikkelingslanden worden

JI. Het ontwerpen van een of
ander apparaat hoort niet blj de
tec hniek.

23

51

44. ledercen kan zeU een heleboel
van techniek te weten komen.

18

71

13

41

toegcpast.

64

30

4.20

0.6.l

17

32. Het In elkaar zetten van
apparaten hoort bij de tec hnlek.

15

69

Jl. Vee I mensen vlnden techn.iek eng.

37

J4. Van de mees te appara ten weet
lk hoe ze in e lka ar zitten.

35

42

10

2.IJ

0.80

15

2.70

0.81

4.l. Het is nuttig als er een apart
vak • techniek' gegeven wordt
op het Ml\VO.

J.23

1. 1'

46. In de techniek is weinig
gelegenheid om zclf dingen te

40

1~

bedenken.

n.

Er zou.den meer meisjes naar
technlsche scholen moete n gaan.

24

54

20

2.0l

0.76

17

54

22

2.22

0.8.l

36. Door ."de techniek zijn de mensen
steeds : vfeleisender geworden.

tljdschriften.
Ga verder op de volgende paginal

47

28

12

2.92

1.22

II

11

67

19

4.02

0.6.l

8

37

52

4.J.l

0.84

2.49

1.20

47. Het z.ou beter zljn als er geen
technische vitvindingen gedaan
waren.

J7. Jk lees graag 1echnlsche

31

48. Van de inees te onderdclen van
een <tuto wcet ik waarvoor ze
dlcnen.
Ga vcrdcr op de volgende paglnal

18

50

21

....

htltmul
~

49. Een vrouw kan bet er gecn

..

automonteur wordcn.

6

hel~.-&I

hotJ~-··

"'"

51

38

4.19

0.8l

~

..

...,_..
,,.et

Nei

61. Om be zig te zijn met tec!Vliek
moel je in een l abrick werken.

0

57

41

•.)8

O.l8

2.00

1.04

62. ledereen zou een nieuw snoer

lO. Techniek maakt de mensen
38

36

17

31

22

39

creatiever.
ll. Techniek i• meestal ongevaarlijk.

8

2. 7l

0.9)

) . 22

1.00

aan een 5trijkijzer moeten
kl.W'lnen zetten.

37

42

8

II

13

8

63

15

J.77

0.89

51

43

4.)4

0.68

19

52

21

).66

I. ll

20

56

14

).62

0.99

43

55

4.ll

0.61

20

55

21

J.9)

0.77

8

56

34

4.21

0.71

16

12

52

17

J.66

1.02

8

11

56

24

J.9l

0.37

6). Tcchniek is het gebruiken van
apparaten.

'2. lk heb weleen5 ieU uit elkaar
gehaald om te zlen hoe het
werkte.

34

6·1

1.76

0.72

64. Mc lsjes betrekken bij tcchniek
In het onderwijs Is ondoenJijk.

)).

16

techniek.

8

52

21

J.70

1.08

de natuurwetenschap.

N

"·

14

42

16

26

2.l3

1.0l

12

51

26

2.62

l.14

46

J.22

1.0 )

natuurkunde Cresp.

aanraklng met techniek.

dlngen te doen.
67. Techniek heeft all ljd met

l6. In nlet.exacte vakken komt
26

techniek nauwelijks voor.

18

computers te maken.
63. In de techniek wordl niet

l7. Het is belangrijk dat leerlingen

zoveel met rnodellen gewerkt.

in het onderwijs in aanraking
komen met 1echniek.

clis

66. lk heb geen tijd o•n technische

Jk heb in mijn befoep veel met
techniek te maken.

6l. lk kom

Engels, Wiskunde, Handvaardig·
heids-) leraar weinlg In

)4. Alie techniek is gebaseerd op

a......

0

Jk bcn niet zo bekend met de

26

68

0

1.82

O.l9
69. Proeven doen gcbeurt weinig in

'3. Mebjes moetcn op dezel(de

de techniek.

manicr met techniek in
aanraking komen als jongens.

34

52

1.86

0.82

70. Techniek heeft altijd met
apparaten le makcn.

)9. lk t;Csteed in ·mijn lessen veel
aandactlt aan techniek.

9

40

13

.:4

13

2.92

J.2)

71. Technick heeft weinig met
wlskunde te inaken.

60. Research i5 erg bclangrijk in de
lechniek.
Ga verder op de vofgende pagina!

47

49

0

l.l7

O.l8

Go verdcr op de vofgende paginal

,..,_.,
"'"

h9L.,..ul

• ft\U

72. Voor een algemene vorming is

het noodzakelijk lets van
techniek te weten.

Gecf van de volgende onderwerpen aan In hoeverre
30

u

vlndt dat ze wel o!

niet bij techniek horen:
66

1.71

O.l~

heluna6'

7), Op

hel~rmial

school wordt weinig

voo~lichtlng

"WI

geseven over

27

technische beroepen.
7~.

30

31

3.01

I.OJ

Het Is nuttig als er een apart

vak 'iechniek' gegeven wordt in
de onderbouw van het
HAVO/VWO.

13

44

27

14

2.l2

0.99

nWI

51

2. cen kasi · ·tim·meren ·
) , een pollepel

29

61

11

41

15

4. een atoombom

52

42

2

'· een (abrJek van huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen

8. tuinieren
9. flguuriasen

46

2

l.l9

0.81

o

1.61

0.70

1.48

O.lJ

31

56

5

0.82

8

40

19

25

1.89
2.3)

17

61

9

11

2.21

0.94

15

12
2

12. een horloge met wljzers

46

52

o

ll. een digitaal horloge
I,., cen electrlciteltscentrale

46

49

2

57

42

o

E.inde van .de vragenJijst, hartelijk dank voor Uw mcdewerklng!

Ga "'.~der op de volgende paginal

0.76
1.21

0

52

.S600 VB Elndhoven

2.80

47

46

(een postiegel is nlet nodlg)

10

47

16

Vakgroep Oidaktlek NatU\rkunde·

0.6)

48

51

J\ntwoordnummer '1 J

l.ll
. 1.37

53

10. een taart bakken

Technische Hogeschool Eindhoven

"''·

ft

.. - · O
23

l l. een TV

Wilt U de lijst s.v.p. terugzenden aan:

"'"WI
o

I. computer

6. ecn elektrlsche schakellng
7. bier brouwen

0
N
N

"'"

"WI

o
o
o

1.12

2.~2

1.08

l .l l

0.6l

l.l8
1.60

O.l9

1.44

O.ll

0.66

Factor 1. 8etrok!<en he ld/bekendhe id
Factorladlng

Item

Factor 4. Belang van technlek
Item

Factor lading
0,64

53

-0 .84

29
14

u ,57

Item

Factorladlng

54

0 ,81

65

-0 .79

37

0 ,78

59

0. 78
0 ,72

27

48

0 ,68

~4

0 ,39

Item

Factor lading

23

-0 ,67

1£

-u .36

69

0 ,68

0 ,35
-0 ,31

68

0 ,64

67

0 ,30

55

0 ,62

72

-0 ,61

47

40

0 ,56
0 ,46

66

-0 ,37

28

-0 ,35

0 ,44

Factor 10. Experimenten in de techniek

0 ,39

12
52

0 .64

0 ,45

34

Factor 2. 'Harde' technlek

Factor 5. Vrouwen/melsjes en techniek
Item

39

Fdctor 11. ( ?)

Factor lading

Item

0 ,68

31

-0 ,67

0,60

32

0 ,49

-0 ,55

N
N

Factor 9. Techniek en natuunotetenschappen

Item

Factoriading

85

0 ,89

58
64

0 ,54
-0 ,49

87

0,89

49

-0,48

Factor lading

Factor 12. OntwikkeI ingen in de techn lek
Item

Factoriading

26

0 ,56

30

0.39

17

u ,36

tl6

0,83"

88

0 ,00

75

0 ,68

Item

Factor!ading

28

0 ,33

00

0 ,66

74

0 ,90

46

0 ,33

78
79

0 , 62
0 ,60

45
18

0 ,62
u ,53

Factor 13. Toegankel ijkheid

81

0 ,42

57

0 .44

76

0 ,39

Factor 6. Techn lek op schoo I

Factor 7. Techniek en apparaten
Factor 3.
Item

1

Zachte 1 techniek
Item

Factorladlng

67

0 ,55

Factor lading

84

0 ,82

42

83

0,77

64

0 ,49
0,46

82

0 ,72

61

b,44

77
76

0 ,62
0 ,5ti

38

0 ,SI

81

0 ,51

10

0 ,33

Factor 8. Prak ti sche omgang
Item

Factor lading

62

0 .76

19

0 .65

Item

Factorladt ng

44

0 .64

46

-0 ,39

3

-0 ,35

Factor 14. Voor- en nadelen van techniek
Item

Factorlac!ir.g

51

0 ,60

24

0 ,37

30

-0 .33

•

- 222 BIJLAGE 6.

INSTRUMENTEN VOOR DE FORMATIEVE EVALUATIE VAN
DE LESPAKKETTEN, EN RESULTATEN

Deze bijlage bevat:
- de leerlingenvragenlijst,
- de frequentie-verdeling van de antwoorden,
- de docentenvragenlijst,
- de frequentie-verdeling van de antwoorden,
- het lesevaluatieformulier,
de vier toetsen bij de lespakketten, elk in twee versies, voorzover
afwijkend van de versies in Bijlage 7,
- de aantallen leerlingen per gekozen alternatief en de item-totaal-correlatie
van elk item.
Bij de leerlingenvragenlijst zijn de volgende items bij de berekeningen
gerecodeerd: l, 12, 13, 14, 18, 25, 38, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 58, 61, 62,
63.
Bij het recoderen zijn de scores op alternatief 1 en 5 verwisseld en die op
alternatief 2 en 4.
De resultaten hebben betrekking op 167 leerlingen.
Hiervan zijn 89 jongens en 79 meisjes.
De leeftijdsverdeling is:
67 leerlingen van 14 jaar,
73 leerlingen van 15 jaar,
27 leerlingen van 16 jaar en
1 leer ling van 17 jaar.
De groep bestaat
vwo-leer lingen.

uit

124

mavo-leerlingen,

18

havo-leerlingen

en

26

Coefficient alpha voor de hele leerlingenvragenlijst is 0,89.
Items van de leerHngenvragenlijst met een item-totaal correlatie lager dan
. 0,10 Zijn: 9, 10, 14, 25, 42, 50, 55.
Een item-totaal-correlatie tussen 0,10 en 0,20 hebben de items: 3, 4, 11,
12, 13, 15, 18, 24, 32, 44, 52, 53, 63, 69, 70, 76.

-

I -

- 2 -

Jn de natuurtunde-tessen heb je een poosje geverkt ult een lespakket
van net projekt Natuurkunde en Tecnniek .

In dat lespakket glng het over de technlek.
we ..,, i !en n~ grdag veten .. at Je er van gevonden llebt.

Llaar()ln vragen ..,, je
J~spakket

OtD

t3eantvoord

deze vragenl iJSt over de lessen van het

v~raf

de volgende vragen:

In te vu! ten.

Er staan ook ..,at vragen in over de techniek In het algenteen.

Geslacht (metsje of jongen)
Het gaat biJ elke vraag om "'at

ill

vindt . Geef dus

steeds~

mening

als ant1i1oord.

Leeftljd
Klas (2 of 3 rlldVO. havo. v..,o of co.uoinatle):

De vragenl ijst bestaat ui t· 76 ll'ttrkeuz:e-vragen.
Bij elke vraag moet je een rondje zetten om het ant1i1oord dat het
best Jaw menlng ,.eergeeft.

Ha·am van Je school

Gesteld, dat je vader (of verzorger)
werkt~

Een voorbee ld:

kun je dan zo goed mogelijk

omschrijven wat hij doet en waar hij
lk vlnd het vak. 'ifiskunde :

werkt (in andere gevallen kun je een
I nteressant

s~u1

Al s Je het vak. 'ifiskunde saai vtnd. z:et dan een rondJe

Ollt

streepje zetten)

de I ( C)}.

Als Je het vak 'ifiskunde titel een beetJe saa _i vind, •aar nlet zo erg,

"'
N
N

zet dan een rondje om de 2 ( IZ)) .
Als je het vak wiskunde ntet saal, en ook nlet J nteressan.t vlnd. zet
dan een rondje ono de 3 ( 0)).

Doe hetzelfde oak voor je moeder
(of verzorgster)
Welk beroep wil je ze1f . 1ater
waarschljnl ijk klezen ?

Als je het vak 'ifiskunde titel een beetje interessant vtnd, maar ntet zo
erg, zet dan een rondje

oni

de 4 ( @l.

Als je het vak 'iflskunde lnteressant vlnd, zet dan een rondje

Ol'll

de

5 (<SJ).

Denk je dat je natuurkunde in j e
vakkenpakket k.ies t (waarom wel

ja/ nee. want

of waarom niet} ?
Heb je een technische hobby

GEEF lO GOED MOGELIJK JE EIGEN MENING

(zo ja, welke)

nee/ja, namel tjk:

DENK NIET TE LANG HA OVER EEN VRAAG
DE RESULTATEN WORDEN ANONIEM VERWERKT. JE HOEFT OAAR<J4 NIET JE NAAH
:IN TE VULL[N.

Hfa IS 8ELANGRIJK OAT J[ All[ VRAGEN VAN 8LAOZIJDE 2 INVULT.

Op de volgende blad·zijde beginnen de meerkeuze-vragen.

-

J - 4 -

1~

ut t di t tespakket heb lk geleerd dat :

vond net lespakket :

saai

I.

interessc1nt

2.

makke I i j k voor jongens

moel I lJk voor jongens

i.

Nit-.el ij1t voor r.ei sjes

moeilljk voor raelsjes

4.

belangrijk

..
>.

ongesch!kt voor jongens

gescillkt. voor llll!isjes

ongeschlkt voor .elsjes

leuk

tecnn iek

nee I oud Is

techniek nog heel jong is

ontverpen behngrijk ls

ontverpen onbelangrljk Is

21.

natuurtunde veel met

verve lend

dlJ het lesoakket moest Je:

d1

In de technlek

onbelangrtjk

gescn1kt voor jongens

7.

19.

N.

In de technlek

3 . 4

natuu~unde

velnlg met
technlek te ma.ken neeft

tectiniek te ll'aken heeft
22 .

te<:hnlek onbelangrljk voor

tecnniek belangrlJk voor

•IJ ls

•IJ Is
23.

l4 .

in de techntek veel

in de techntek welnlg

proeven gedaan "°rden

proeven gedaan worden

veel beroepen

wetntg beroepen technlsch

te~hnlsch

zljn

zljn

..,.

o.

veel zelf bed.?nken

9.

vee I p roeven doen

1\) .

"eel Je ranUste gtbrulken

1 i.

N
N

veel

~t

je nanden wenen

welnlg zelf bedenken

welnig proeven doen

13.
14.

tecnniek vooral over
apJ)f:ra~n gut

technlK vooral met
electrlctteit te 1111een heeft
technlek en natuurkunde

.httzelfde ztJn

IS.

jongens geschikt zljn voor
tecnntek

16 .

dan over apparaten gaat

dan Oyer iaensen gut.

'Ian de vo19ende onderveroen heb lk veel/welnlg geleen1:

·2

welnlg

l6. natuurkunde

vttl

27 . ontwerpen

veel

welnlg

28. technl scne apparaten

veel

welnlg

29. proeven doen

veel

30 . tecrrnlscne oeroepen

•eel

31. repareren

veel

welnlg

heel verschlllend zlJn

32. met Je handen wen.en

•eel

welnlg

Jongens ongeschlkt zlJn voor
ttchnlek

33. het vert>and tussen
natuurkunde en technlek:

veel

techntek oYer r.eer dan

apparaten gut
technlek Mt meer dan
electrlcttett te ..ken heeft
techn i ek en na tuurkunde

rnelsJes geschlkt zlJo voor
techntek

rat~n

welnlg Je fantaste gebrulken

welnlg 111et je handen werken

Ult net leseakket bllJkt. dat :

12.

technlek 111Hr over mensen

ZS. technlek t1eer over ape>4-

11elsjes ongeschlkt zljn voor
technlek

II.

technlek leuk ts

techniek vervelend ls

Id.

tecMlel<. 1110el llJk ls

techn l ek Mkke ll J k ls

weinlg

3

z

wetntg

welnlg

-'-

-

.

-

Ha de lessen over tectmiek:
34.

JS.

~n

techni sch beroep kies

I

ik

ZOU

tllffr

ben ilit techniek minder
I

lessen over

JI.

weet ik beter vat tectmiek
tnnoudt

J9.

ben 1k

~r

I

over technlek
gaan lezen I

40.
41.

~en

1k

meer gun knutseten I

i<4n 1k me een beter beeld

vormen van tectmiek I

42.

"'
N
N

vroeger.

technlet meer Nlllen nebben

44. recnn1eK is nlet s voor meisjes. ·
4:). lk

.ts m!JO mening over
tecnntek sterk veranderd 1

techniek lnhoudt
Is techniek voor l'llij

aantrekkel ijker geworden

47. Zonder tecl'lnlek zouden er meer problenien

i n de ..,ereld zljn.

..a.

ls mijn rnenJng over tecMtek
prectes gel ljk gebleven

Ik ..,eet !!.!!!_ 'lfat l'let ..,oord • techntek •
lnhOudt.

ben lk minder gun knutselen
kan lk me minder goed een ·beeld
vormen van techntek

wi l len dat 1k op scnool meer

46. Nouderd jaar gele<len bestond er geen
tecl'lnleK.

ben Jk minder over techniek
gun lezen

zou wel

over techniek leerde.

weet 1k minder goed wat

neb tk een hekel un
tecnn'lek gekreqen · I

38.

3

43. Door de techniek gaat it l les beter dan

1ntere$·sant gaan vlnden

zou lk geen lessen over

techn i ek wi I ten hebben I

r4iJO mening over tectmiek is als volgt:

of ik een tecnnisch beroep k1e\

ben ik techntek 1nteres·

santer 9a4n v I nden

l6.

kan ik minder goed beoordelen

ic.dn 1k beter beoordeleC' of

1k

4c; . Als ':!r op school een hobbyclub over
tecnn1eit kwdfl, ..erd lk zeker I id.
50. Jongens kunnen veel beter dlngen repareren

dan me1sjes.
SI. Vdn de meeste appardten ..eet lk l'loe ze ln
eu~aar

zltten.

52. lk zou net heel goe<I vinden als moeders

hu 1shoude I I jke apparaten ze If zouden
rep.sreren.

53. Het ont-.erpen v.sn een of ander apparut
hOort
~4.

~

bij de techniek.

rlet i 1jkt me leuk om later in de techniek
te werken.

:i5. Jongens 'lfeten veel meer van t echn i ek dan

meisjes.

50. Je -.an ze If een he I ebOe I van techn i ek te
weten komen.

l'lelemaal

mee

mee
eens eens

helemaa l
niet. ntet
weet mee
rnee
met eens eens

-

'-

- 8 -

tielemaal

nelemaa.I
mee
mee

eens

eens

nlet

niet

weet

mee

mee

ntet

eens

eens

van oe volgenoe ondeNerpen en beroeoen v1nd ik oat ze wel/niet biJ techniek horen :

Si' . Lie inensen tiet>t>en techniek besltst nodtg :
.. Sil . Tech~.i~~ ..lnteresseert 11ij ~.t .e_t:

59. Tecnniek Is voor meisjes net zo 1n4kkelijk

he1emaa 1
nelernaal
erblj erblj

of moe'lijk als voor joogens.
t>O . lk tieb wet ttns lets ult

elk~ar

gehaald Olll

te zien hoe het werkte.
61 . Het zou beter ztjn als

er~

technlsche

uitvtnatngen gedaan waren.
62 . tn de techniek Is weinig gelegenheid om

dinqen zel f te bedenken.

63 . Een lnl!lsje kan beter geen autocnonteur
worden .
\0
N

N

6•. lk lees graag technlsche tljdschr t ften .

06 . 1Y

67.

st o ~chl~

&a . zel l schip

69. schroevendraa ier
70. figuurzagen

71. plast.lc bekertje
72. pot lepel
73 . loodgleter

6S. Me1sjes aoet.en zelf hun flet s band kunnen
pla1t.ke·n.

weet ntet met
nlet erblj erblj

74.

timnerm~rn

7S. k. loa'4)enmaakster
76 . secretaresse

Heb j e verder nog opmerk i ngen over de na tuurkunde-1 e!!en over techn i ek ?

EIHDE VAH OE VRAGENLIJS.T.

BEOAlfl(T VOOR HET INVULLE.11

Item

gemldde Ide

standaard-

Item

Gemiddelde

/

r-..

N
N

standaard-

Item

gemiddelde

devlatle

dev la tie

standaarddeviatie

',61
2 ,46

1, 10

34

2 ,41

1,09

66

I ,32

0 ,59

0 ,97

35

2,88

1,22

67

1,51

0 ,81

2,68

0 ,86

36

2 ,93

r , 37

68

3 ,05

1,31

2 ,81

1,27

37

2 , 16

u. 95

69

2,98

1,37

2 ,28

1,05

38

2 ,47

1, 13

70

3,32

1,28

2 ,63

0 ,97

39

3 ,))

1,08

71

3 ,00

1,29

7

2 ,62

1,37

40

3 ,26

1,04

72

3 ,92

1,22

8

3. 19

1,3:>

41

2 ,27

0 ,98

73

2 ,06

1,20

9

2 ,51

1,43

42

3 ,27

1,25

74

2 ,41

1,27

10

3 ,41

1, 16

43

1,95

1.02

75

3, 12

1,37

11

2 ,86

1,41

44

2, 10

1,25

76

3,73

1,34

12

2 ,68

1,35

45

2. 76

1 ,27

13

2 ,43

1 ,36

46

2 ,25

1,03

14

2 ,70

1,20

47

2 .25

1, 16

15

2 ,21

0 ,96

48

2 ,07

1,05

16

2 ,82

1,02

49

3 ,67

1,27

17

1,27

1,38

1. 15

Sil
51

2 , 40

18

",47
3 ,02

3 ,47

1,20
1,29

19

2 ;26

1, 14

52

2.a0

20

1.65

0 ,86

53

1, 77

I ,03

21

1,85

0 ,98

54

3 ,34

I ,38
1, 37

22

2 ,68

1,26

55

2 . i4

23

2 ,85

1 ,04

56

1,67

1,00

24

2 , 41

0. 94

57

I ,73

0 ,85

25

1,00

2 ,55

1,31

2 ,72

0. 92
1,21

58

26

59

2 ,36

1,25

27

2 ,96

I ,20

ro

2 ,52

1,45

28

2 ,65

I, 17

61

1,59

0 ,84

29

2 , 70

1,32

62

2. 19

1,07

30

3 ,50

1,27

63

2 , 19

1, 31

31

3 .67

1,36

64

3 ,74

1, 19

65

I ,84

I ,26

32

2 ,87

I ,33

33

2 ,42

1,09

TOELICHTING BIJ OE OOCENTEN-YRAGENLIJST

Dez.e vragenl!jst bevat een aantal vragen. die betrekking hebben
op U1o1 ervaringen met het gebruik van het lespakket Huziekinstrumenten
.'1l8.ken van het pro,,Ject Natuurkunde en Techniek { N&T ) •
Bijna alle vragen bevatten een !M'er-keuze gedeelte en ruirnte voor
0 0 C E N .T E N - V R A G E N L I J S T

todichting. Hoe1o1el U zou ku.nnen volstaan met het aankru.isen van
een van de keuze-alternatieven. stellen 1o1e het bijzonder op prijs
al.3 U bij zoveel 111ogel!jk vragen U1o1 keuze toeficht. Deze gegevens

bij het lespakket

zijn voor ons van belang voor het herzien van het lespakket.
Het meerkeuze-gedeelte van elke vraag s . v.p. beantwoorden door
middel van een rondje om het door U gekozen alternatief {dus zO :

HUZIEKINSTRUH~NTEN

HAKEN

CD or iZl . . . or (2) >.
Weest U biJ de toelichting s . v.p. zo concreet mogel!Jk. Als U het
bijvoorbeeld niet eens bent met de stelling. dat de vragen en
opdrachten goed bij de tekst aansluiten . gee(t U dan aan welke vragen
dit betreft en 1o1at er te ver beteren ls .
Hoe gerichter de toel!chtingen. hoe beter de revisie van het lespakket

00
N
N

ui tgevoerd kan 1o1orden.
Wij 1o1illen U alvast hartel!jk bedanken voor het invullen van de
vragenl1Jst.
Project Natuurkunde en Techniek
Vakgroep Oidaktiek Natuurkunde
Afdeling der Technische Natuurku.nde
Technhche Hogeschool

Project N&T.

Ein~hoven

Hare de Vries, projectleider.

Naam docent

School

nelemaal
mee

Lespakket behandeld in kla:s:

eena

Aantal leerllngen

I. Het le:spakket brengt de leerllngen

Behandeld in de pertode

voldoende natuurkunde b!J.

Gebru!kte natuurkundeboek

ToeUcl'ltlng:

Beschikt U over een amanuen:sl.s ?

2. Het le.spakket· gee rt de leerl!ngen
Be:sch!kt U over e:en praktlkumlokaal ?

inzicht in wat techn!ek 13.

Toel1cht1ng:
Werkt U in de kla,:, met lnterne d1fferentiat1e ?

°'

N
N

Heeft U ervaring in het gebrulk van andere

vernleuwlngsprojecten dan N&T 7
lo ja, met well< project en hoe waren de

ervar!ngen 7

3. Het lespakket laat de histor!.sche
achtergronCI van de techniek t.!en.
Toel!chting:

Ji. Het lespakket leert de leerlingen

w::1.t ontwerpen is.
Toellchtlng:

5. Het le,:,pakket brengt de leerlingen
prakti,:,ch-techn.1.:sche vaardig.l'\eden b!j.
Toel.1.cht!ng:

niet
geen
men.1.ng

heleniaal
nlet

helemaal

mee
eens:

geen
cr.ening

...

nlet

helernaal
niet

eens

eens

6. De leerlingen kriJgen door het lespakket

helemaa.l
mee
eens

lnz.lcht in de plaat.5 van de technlek in
de maats:chappij.
11. Het
Toelichtlng:

le.spa~ket

.sluit goed •an biJ de

eerder behandelde natuurkunde-3tof.
Toelichtlng:

7. Het le.spakket gee ft voldoende orientatie
op technl.sche beroepen.
Toelli.:htlng:

12-. De proeven en de theorle in het

le.spakket slulten op elkaar aan.
Toellchtlng:

0

8.

""

Het lespakket leert de leerllngen de

mogellJkheden en grenz.en van de

N

technlek z.len.

13- Het taalgebrulk .slul t aan blj Oat
van de leerllngen.

Toelichtlng :

Toellc:hting:

9. Het lespakket .spreekt de mel.sjes aan.
Toellchtlng :
1•. Er zljn voldoende lllustratle.s opgenomen

in het leepakket.
Toelic:hting:

10.

H~t·

lespakket .spreekt

••

Jo!'l8en3 aan .

Toell(chtlng :
15. De lllustratle.s zljn func:tloneel.

Toellchting:

geen
mening

niet
mee
een.5

•

helemaal
nlet

....

eens

niet

helemaitl

helemaal
niet

helemaal

geen
· mening

16. He:. lespakket

~s

logisch opgebuuwd .

Toelichting:

21,

!k heb roeer voorbereid1ng nod1g voor de
behandel!ng van dit lespakket dan voor
de gewone lessen.
Toel.ichtlng:

17. Het materiaal voor de proeven was vaak

22. Er zouden meer vragen en opdrach.ten in

nlet be:ichikbaar.

het lespakket moeten komen.

Toelichting:

Toelichting:

18 . De proeven waren geed vit te voeren

23. De vragen en opd rachten slu1ten goed

in de kla3.

aan bij de tekst.

Toe lichting:

Toelichting:

19 . Het lespakket biedt voldoende gelegenheid

24. De vragen en opdrachten ?1jn te

voor afwlsseling van werkvort0en .

makkelijk .

Toelichting:

Toelichtlng :

20. Het lespakket biedt leerlingen de k ans

lfingen zel r te ontdekken .

niet
mee
geen
eens menin.g

25. De docentenhandleidlng ..,as nuttig b1J
het gebrulk van het lespakket.
Toel!. c hting:

helemaa 1
nie t

helemaal

niet
geen

helernaal
nlet

/'Dee

helemaal

o;?ens mening e ens

ee!'ls

inho:.id. van het lespakket .
Tueliehting:

niet

helemaal

26. De tuetsen .slu1ten goed aan b1j de

mee
geen
een.s mening

31. Ik nad blj de behandeling van het

le.spakket zelr volCloende voorkennis
van teehn1ek •

.Tuel1cht1ne :
27. De toetsen zijn voor de jongen!I te

makkeUJk.
Toel1eht1ng:

32! De toel1chtings111iddag op een schoo l

in de buurt was nutt1g.
Toelichtlng :

28. De tuetsen z.ijn voor de meisjes te
makkel1Jk.

N

Toel1eht1ng;

33. Ik heb veel ex tr-a dingen gedaan d_le
niet in het lespakket staan

"'
N

Toel1chtlng.

29. Het lespakket ah geheel is voor
de jongens te moei Ujk.

34. Ik heb veel onder"delen van het le.spakket
Toel1cht1ng:

nlet gebrulkt.
Toel1chtlng:

30. Het lespakket als gehee!. 1.s voor
de mehjes te moe111Jk.

35. Ik ben achter-ar tevr-eClen over- het
.?0eUeht.1ng:

gebr-ulk van _het le.spakket.
Toellchtlng:

• A.lleen van toepa.s.s1ng ah U Cleze m.1CIClag hebt bljgewoond •

n1et

Heert U verder nog opmerkingen over het gebruik van het l espakket
helernaal

niet
geen

eens
36. [k vor:d :iet g!bru i :.C ·1an het :esj:ak~et
aardtg.
Toelteht i r.g :

37. Ik vend het geb r u1k van het lespakket
nutt1g.
Toel1 c ht1ng:

36 .

[ic

vond het lespakicet voo r de

leer:~ne;en

leerzaain.
Toel1cht1ng :

39. In het les01ater i aal spreekt mi ,! voor1l aan :

uo . I n het lesr-.ate:-iaai ::ais ik voo :-a::

:ner.~:ig

eens

...

hele.o;.aal
n1et

or

::>V fr"

de:z:e ·:ragenlijSt ?

Dan kunt C 1 e z e 1n de rul.mte h:.er::>nd er invullen.
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2.0
4,0
1,5
2,0
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4,0
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4,o
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4,0

3,0

3,5

1,5
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I ,5
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3,0
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1,5
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1,0
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4,0
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2,0
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2.0 ·
2.5
1,5
2.0
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2,0
1,5
2,0
4,5 .
3,0

2,8
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I ,5

2,0
3,0
2,5
2 ,5
2,8
2.0
2,5
2,3
2,8
2,7

2,0
3,5
2,3
1,8
3,5

3.7

c' i cc uoc e n:~n v re: ger.;; ~ s ~ .:: IJ ;-i 01: an\.•·ooro€r1 c;. Oi- meerl{euze- 1 tems
weergegeven.
Tevens zi j n de gem lddelde scores op de vragen per lespakket berekend
en voor de totale groep.
Twee docenten behoorden tot de samenstel lers van de lespakketten.
Met een • Is aangegeven welke docenten dat zljn.
De laatste vier vragen hebben betrekklng op de vragen op het ~rste
blad van de vragenlljst: beschikt de docent over een amanuensis (aman?),
beschlkt de docent over een praktikumlokaal ( lokaal), werkt de docent
met interne dlfferentlatle (l.d.) en heeft de docent ervarlng.met andere
vernleuwlngsprojekten blj natuurkunde (erv.) ?

2 .2
2,7
2, I

1,9
2,8
2 ,5

L£S-IYALUATI£ FOl!llJLIU

Docent
School

llu

2 ,0

OaU.

2.2

Ltspeld:tt:

2.8
2 ,7
2.0
3,4
2.2
2.0
3,7
3,7

Nwmer Yin dt IH In dt serle:

Wtr\~rwn:

I wen htt luwr

docer9tl
~stretle -pr1ktlh•

I nn het lesuur

leer I lngen-pnktlkum

I nn het Jesuur

klHQtSPr8
zelfwrtulllheld lffrl Ing.en :

I nn htt leswr

I win het lesuur

4, 1

3,9
1,6
2, 1
3, 1
3,3
2,3

lthandfldt stof :

llz.

ti•

Geuttte opgntn: llz.

Gfdtlmnst"'"'* e>rotftn:

1,7

1,9
1,8

~ftfl

tlJlswr\:

• bestuderen:

- ..ten oponen:
- opdrteftten:

•: resultaten van docenten, die

aan het lespakket hebben
neegeschreven.

1Htt11 leerllngen op de 111:

Oc:lert 1"9en:

/loets

MUlJEKJNSTRUMENTEN HAAEN, vers 1e A

1. (zle bijlage 7)

~-

2 . Als je een lllJZleklnstrument 9<1at ontwerpen be9ln Je met :

II"\

Als Je een ""zlekinstrumeot ontwerpt, begin je met:

A. Een 9oe.d e oplossl09 te kiezen

A. een PVC buls op maat zagen

8 . het probleem vast te stet len
C. een kurk voor tiet rnondstuk te 1aaken
o. een proef t.e doen

~ . 1109tl IJke oplossl09en be<lenl<en
C. een proef doen

o . het probl- vutstellen

3. (zie blJlage 7)

3 . (zle blj lage 7)

4. Oe natuurkunde tile je gebruikt b1j het gebruik van de fretten is:

4 . De natuurkunde die je gebrulkt blj tlet steirmen van de gltaar ls :

A. de lengte van de snaar bepult de toonhoogte

A. de lengte van de snaar bepaalt de toonnoogte

d. de dtkte van de snaar t>epaalt de toonhoogte

8 . de dlkte van de snadr bepaalt de toonhoogte

C. de spa11ntng ln de snaar bepaalt de toonhOOgte

c . de spanning tn de snaar bepaal t de toonhoogte

O.

"'
N

MUZIEK!NSTRUHENTEN MAKEN, versle 8

1. (zle bl j lage 7)

er komt geen natuurkunde bij te pas

0. er komt geen natwrkunde blj te pas

S. izie blJloge 7)

s.

6 . (z le b1j I age 7)

b. (zte blj lage 7)

7. a. In ~elke suppen ontwerp je in de technlek een muziek instrument '?
b . laat aan de hand van deze stappen zien hoe je een gltaar ontwerpt .

7. a. Jn welke stappen ontwerp je in de techn1ek een muzleklnstrument?

8. (zle bijlage 7)

o . ( lie bij la9e 7)

9 . (lie blJlage 7)
10 . (lie bljlage 7)
11. On twerp zelf een mu ziek1nstrument dat vers.chillende t onen
brengen als Je ertegen tikt.

Geef duldeliJk aan in welke stappen Je het ontwerpt .
Geef ook aan welke natuurkunde-kennis je erbij gebruikt.
12. (zte b1jla90 l)

:z
w
(/) .
~

w
0

~

(z le bi) I age 7)

b. Laat aan de hand van deze stappen zlen hoe je een fl u l t on twerpt.

9 . tLie Dijla90 l)
10 . {de blj la90 7)
k~n

voort-

11 . Un twerp ze l f een soort muz lekinstrument dat venchi l tende tonen kan
voortbrengen als je erop slaat.
Geef du idel ajk aan 1n. welke stappen Je het ontwerpt.
Geef ook aan welke natuurkunde-kennis. j e erblj gebruikt.
It. (zte bij la<je l)

ELEKrnlSCHE APPARAIEN IN HUIS, versie A

CtJMMUHICAllE . versle A

1. (lie bijlage 7)

I. izie blJ I age 7)

Z. (zie bijlage 7)

2. izie bljlage

3. (zle blJlage 7)

J. Als

4. Als je een elektrtscn apparaat ontwerpt begin je met:

A. een schakellng te oouwen
ll. een proef doen

A. een tecnntsch experirrent

7J

.1e tn de tectrniek lets ontwerpt begin je met :

C. een aantal opJosstngen bedenken

c.
u.

0. vaststel len wat het probleem is

4. t/m 9. (zie blj I age 7)

b. het I sole~n van de draden

S. t/m 9. (zie biJ lage 7)

het

problff~

v1st te stellen

1nogel IJ ke oploss ingen

.le

bedenken

10 . (Zle bljlage 7. item 11)

10. a. Teken in een stroomdiagram n~ je tn de techniek iets ontwerpt.
b. Laat met behulp van Jit stroomdiagrani zlen hoe je een kookpl.iatje

11. Ontwerp lets dat ervoor lOrgt dater geen stroo11 door de telefoon loopt
als de hoorn op de naak I igl.

zou ontwerpen.

Geef du I de I ijk aan i n we Ike stappen je het ontwerpt.

11. On twerp een man ier om ervoor te zorgen dat de st room ooor het verwarmtnyselement wordt ullgeschakeld als het reservoir van een koff iezetapparau

l l . en 13. (zie blj !age 7)

COH'IUNICAllE . ve r s le

le<!g IS .
1l. en 13. tzie bijloge

1. (z le bijlage 7)

7J

<.

ELEKlklSCHE APPAKAfEN IN Hurs . versie tl

tzie bijlage

7J

3. Ats je in de techntek 1ets ontwerpt begin je met
1. izie blJ I age 7)
l. (zie olj lage

7J

3 . (zie bljlaye

7J

A. een techntsch experiment te doen
1.L een scnake tscnema te lekenen
· ( . nrogel tjke oplosstngen te bedenken
o. hel probleem vast te stellen

4. Als je een elektrisctl apparaat ontwerµt begin je met:
A. een proe f doen

4 . l/m 9. (zle b1j !age 7)

13. een koperdraad in een. doosje doen
C. vaststellen titdl het probleem is
0 . een oplossing kiezeri

10. 1Lie bijlage 7, Item 111

11. Onttiterp tels dat ervoor zorgt dat je de kiesschljf van de telefoon
11aar ~n keer kunt ronddrduen ·en nlet meer.

5. t/m 9 . lZI• Dij !age 7)

10 . a. UH welke stappen beslaat het ontwerpen van een elektrisch

G.!el' du I de I IJk aan In we Ike stappen je het ontwel'1)t.
apparaat ·~

b . Laat aan de nand vein deze stappen llen tioe je een wannnoudµlaatje
ontwerpt.
11 . Onttiterp een man ier- om ervoo r le zorgen dat Je kunt z ien wannee r het
kotfiezetappardal klaar 1s met koffiezeuen.
IZ . en 13. (zie biJl•ge 7)

12. •n 13. tzle blJ I age 7)

NATE~

IN HUIS, vers1e A
5. In een plastic fies zijn drle gaatjes gepr i kt waarult water spoil.
De sltuatle Is Julst getekend in flguur:

1. en l. (zle bljlage 7)
3.

A.
B.
C.

E~n

..

keer de was doen met een wasmachine kost 009eveer:

0.4 liter •ater
Ii ter water
40

liter water

0. 400

Ii ter water

..

~D

~b

4. Hieronder z1e je een watertoren naast een flat getekend.
Plet beweert dat de druk blJ A even groot ts als de druk Dlj B.
Mieke beweert dat als de pomp nlet werkt het water in de flat lager
komt te staan dan in de watertoren .
Wie heeft gel ljk?

b.

c.

A. Ze hebOen allebei gel ljk
&. Alleen rlieke heeft gel IJ k

C. Alleen Ptet heeft yeliJk

o,

Ze hel!ben geen van beiden gel ljk

6. (z ie blJ tage I, i tern5)
I. (z ie bij I age I. versie B. i tern 6)
d. {ne b•J I age I. vers 1e d' 1tern I)
~.

lZle

bijlag~

I, versie B, i tern 8)

IU. L~ met benulp van de teken1ng

A

.• - - - - • ~ - • - - - -

- - -D

11. (Zi• bi '. lage 7, item 10)
12. ( z le b lj . age I. I tern 11 )
IJ. (lie b1jlaye I, item 12)

hieronder het prlnc1pe van

ae

gasbotler uit.

WAIE~

S. In een plastic bekerlje zijn drle gaaljes geprikt. Er spult water ult de gutjes.

IN HUIS. versie

De sltuatle is Juist gelekend in figuur:

1. en<. \Zle DIJl•ge 7)
3. 1zie DiJ lage 7)
4. Hieroncler z1e 1e een watertoren naast een flat geteken<l.

lneke lleweerl dal de druk DiJ A groler Is dan de druk blj 8.
Klaas beweert dat als de pomp nlet werkt het water In de flat even hoog
komt te staan- als in de watertoren.
Wle heeft gel lJk?
A. ie heDl><!n alleoe1 gellJk

.

I , ~

'

·

..

.·.· .· I
-- - .

6 . lzie D1j I age 7, lt"'1 S)
7. (zle DIJ I age 7. verste A. I lem 6)
b . I Zle DIJ lage 7. vers le A. item 7)

9. (zae DIJlage 7. versie A, item
IU. Leg

A

. - -- -- - - - - - - - -

..

<-~--.~·,

8. Alleen lneke neefl gel1Jk
C. Alleen Kla.s heefl gelijk
0. Ze heDl><!n geen van l>elden gel IJk

me:

a·1

t<hu Ip van de teken Ing h leronder hel prlnclpe van de gasgelser ult.

- - -D

11. (zle b!Jlage 7, ltefl 10)
12. ( z le b ij I age 7, Item 11 J
13. (lie l>iJlage 7, ilefl 12)

-

666

TOETSRESULTATEN
Achter elk alternatief staat het aantal
leer! ingen, dat-het betreffende alternatlef heeft gekozen.

Toetsresul ta ten
Elektrische apparaten in en

Muziek ins trta11enten
Versie A

..

~

rit

c. 11

. ..

0,62

b. 25

I
d. IB

..

0,64

<"'\ ·
N

.

c. 36

d. 17

..

..

.

7

b. 10

0,61

..
0,55

c. 22

..

3

.

0,46

b.

7
6

0,56

c. 34
d.

0 ,73

0'18

c.
d . 61

..

7

Een * geeft het juiste alternatief aan.

.

7

b. 50

c.
d.

0,56

Yraag 8

Vraag 5

Vrug 5

Yraag 5

c. 23

..

2

b.

2

d . 28

Vraa9 4

0,55

b.

..
d.

..

7

d . 16

c.

c. 10

6

b. 11

0,44

d.

d.

3
b. 44

0,56

0,54

Vrug 7

28

b . 21

11
4
c . 42
b.

..

Vraag 3

Vraag 4

34

c. 12

...

49

rit

..
d.

• b. SJ

8

..

2

0 ,70

d.

.

.

2

d. 25

c.

0,38

Vraag 2

c. 12

b.

het huis

Vrug 6

2

.

d.

Vraag 4

6

c.

d. II

h.

b.

oni

rit

2

' c. 54

Yraag 3

6

b.

~

d.

..

Vraag 3

°'

..

Vraag 2

10

c.

Ver-3ie A

0,36

c.

VrHg 2

'

22

b.

d. 23

..

l'it

Vrug I

5

b. 16

Yen1e B

0,54

19

b. 24

•

c . 19
d.

0 ,49

Toets.res.u1 ta ten
Connun1catie
Versie A

Vraag l
••• 22
b.

c.
d.

..

rit

- .(niet
-

gedef.)

Yrug 2

2

• b. 15

c.
d.

0,45

s

-

..

Yraag 3

.,,.0
N

1
2
• c. 18

0, 16

b•

d.

Yraag 4
• I. 16

b.

c.

0,63

3

d.

..

Yrug S

• b. 20

c.
d.

..

Vraag
l
• b. 16

c.
d.

0'13

2

-

-

~

0,34

..

Yrug 7

.

b.

I

s

c. 14
d.

2

0,48

Toetsr"esulUten

Toetsr"esul ta ten

Water' 1n huts

Ver-ste A

..

rit

0 ,49

d. 40

..

..

10

_..

"""

0,48

b.

I

c. 44

d.

d. 13

..

c. 49

0, 17

c. 44

d.

d.

..

..

b. 10
c. 24

0,42

-

0,43

b.

14
7

c. 36

0,35

d.

4

..

Vrug 5

Vrug 5

z

I

b.

b.

'd .· 53

..

d.

0, 15

..

z

c. 17
d. 11

z

0,41

Vraag 6

Vraag 6
b. ZS

c. 59
d.

0 ,50

b.

10
9

c. 13
d. Z7

0,59

II

5

c. 45

..

0 ,56

Yraag 8

9

b. 39

c.

Vrug 4

Vrug 4
18

..

0 ,48

b. 18

b.

..

.

b.

d.

Vrug 8

Vraag 3

-

0,43

c.

r!t

Vrug 7

d.

.. .

Yraag 3

d.

0,49

Vers1o 8

.

9

b. 39

4

c. 39

rit

Vrug 7

Vrug Z

Vrug Z

N

c. 10

Versie A

..

5

b.

d. 27

b.

rit

Vrug I

9 '
8

c. 13

Versie 8

..

Vruq I .
b.

Witer' In huh

0,44

11

b.

c. 45
d.

0,44

- 242 BIJLAGE 7.

l~STRUMENTEN VOOR DE SUMMATIEVE
DE LESPAKKETTEN, EN RESULTATEN

EVALUATIE VAN

Deze bijlage bevat:
- de frequentie-verdeling van de antwoorden op de leerlingenvragenlijst,
- een overzicht van de factoren en hun items,
- de docentenvragenlijst, met ingeschreven de gemiddelde antwoorden,
- de vier toetsen bij de onderbouw-lespakketten, elk in twee versies, en de
toets bij Verlichting,
- de frequentie-verdeling van de antwoorden en de item-totaal-correlatie van
elk item,
- een tabel over de t-toetsen ter aanvulling op tabel 5.8.

De tekst en de recodering van de leerlingenvragenlijst is gelijk aan de
gegevens in bijlage 6.
Ook voor het lesevaluatieformulier verwijzen we naar deze bijlage.

~ESULTATEN

Item

standaard-

LErnL!NGEN-VAAGENLIJST

gemlddetde

standaard-

Item

9emlddelde

deviatle
I.

3,10

2.
3.

2,57
2,83

4.

2,76
2,34

1, 15

2,69
3,02

1.07

5.
6.
7.

""<:tN

3,01
3,12
3,39

9emiddelde

standaarddevlatie

66 .
67.

1,32

0,60

1,49

0,95

2, 16

0 ,71
1,09

1,04

68.
69.

1,29

70.

2,21
2,44

I, 10
1,20

1, 14
0,91

34 .
35.

2,59
2,67

0,95

36.
37.

3,16
2,27

0,92

71.

2,48

1,32

38.
39.

3,38

1,06

n.

2,37

3,43

0,93

73.

1,36
1,05

40.

3,30

0 ,93

74.

1,91
2,66

2,32

0 ,96
1,25

75.

2,40

1,25

76.

3,39

1,29

1,05
1.22
1, 18
1,35

41.
42.

1, 16

43.

3,23
2, 11

1,35
1,31

44.

4,18

3,84

13.
14.

3,95
3,38

1,24
1,11

15.

2,27

16.
17.

2,64
2,71

0.9B
1.02
1,24

18.
19.

2,72
1,69
1,41
1,83

1,05
0,81
0,93

53.
54.

2,53

1,20

55.

3,21
3,74

2,95
2,28

1,04
0 ,93

56.
57.

1,39
2,00

1,05
I, 12

58.
59.

3,38
2,11

I, 12

60.

1, 17
1,24

61.
62.

2,39
4,22

0,96

4,67

1,02

I, 14

63.

4,08

1,34

64.

3,7I

1. 16
1,30

1,26
1,23

65.

1,85

I, 13

8.
9.
10.
11.

3,60

12.

20.
21.
22.
. 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2,23
2,71
2,96
2,90
2,95
. _.J,56
3,I8
'31J3
2,57

devlatie

Item

1,06

45.
46.
47.

2,98
4,25
2,65
4,88

1,03
1,07
1, 18
0 ,99

3,83

1.20
1,05
I, 13

50.
51.

4,86

1,27

J,J5

I , 15

5l.

~

48.
49.

,ti5
4,37

I, 18
0,86
1,27
1,31
U,89
u. 95
1,29
1, 15
1,36

(scores zljn nlet 9erecodeerd)

I, II

A. Beleving van net lespakket

Factor 1. 'Zachte' techniek

Item

factorladlng

Item

Factor lading

36

0 .68

0 , 73

Item

Factorlading

39

0 ,62

0.58

54

0 ,82

72

0 ,89

17

0.59

15

0 . 49

45

0. 76

71

0 .8~

40

0,56

16

0 . 37

SB

0 ,74

70

0 ,61

35

0,55

49

0 ,72

69

0 ,57

64

0 ,70

68

0 •.51

60

0 ,44

76

51

0 ,43

22

0 , 54

18

0,48

38

0 ,47

Item

N

C. Onderwerpen en beroepen

Factor 1. lnteresse ln technlek

Factor 5. Makkel ljk gevonden

Item

Factor 6 . Proeven/handvaard lghe ld
Item

Factorf ad-Ing

11

0 ,70

Factorladlng

30

0 ,60

32

0 ,60

<9
31

0 ,53

28

0 , 47

27

0 ,43

26

0 ,36

33

Factor 2. Rolverdel ing

Factor 7. Beeldvorming van techn iek

0,81

73

0 ,78

55

0 ,76

75

0 ,57

41

0 ,60

44

0 .72

67

0 ,39

63

0 ,69

68

0 ,36

59

0,61

Factor 8. Makkel ljk gevonden (2)
Item

Factor lad 1ng
Factor 3. Breedheld van techn lek
0,96

62

0 ,53

48

0 ,46

46

0 ,45

56

0 ,31

Factorladlng
0 ,72

0 ,45

0 ,68

23

0 ,43

Factor 10. Ze 1f bedenken

24

0 ,43

Item

Item

.. 7

Factor lading
0 ,61

,1(

0 ,59

4

0 ,45

Factorladlng
0 ,SB

Item

13

Factor 4. Leuk of saa I gevonden (2)

Item
53

Factor 9. Mens-machine

12

19

0 ,87

50

Factor lading

0,60

Factorladlng

74

Factorladlng

0 ,49

0 , 69

Item

Factortadlng

0 ,60

U,34

21

Harde 1 tecnntek

Item

0 ,53

20

Item

0 ,33
1

37

Factor 3. Nut voor beeldvorming
Item

Factor 2.

0 ,62

Factor 2. Veel of welnlg geleerd

.::!.::!-

8 . Attitude en Deeld

Factorladlng

Factor 1. Leuk of saa 1 gevonden

Factorladlng

10

0 ,55

8

0 ,41

Factor 4. Belang van technlek
Item

Factor lading

57

0 ,62

47

0 ,57

43

0 ,46

61

o·.40

Factor 5. (?)
Item

Factoriadlng

65

0 ,39

60

0 ,38

51

0 ,36

- 1 -

TOELICHTING BIJ DE OOCEllTEN-VRAGENLIJST

Oeze vragenl ijst bevat een aantal vragen , die betrekk i ng hebben
op Uw ervaringen met het gebrulk van het Iespakket van het

projekt Natuurkunde en Technlek .

OOCENTEN-VRAGENLIJST

Bljna alle vragen bevatten een meer-keuze gedeelte en rutmte voor
toe I ichting. Hoewel U zou kunnen volstaan met het aankrulsen van
~~n van de keuze-alternatleven, stel len w!J het bljzonder op prijs
als u btJ zoveel rnogel ljk vragen Uw keuze toe I tcht .
Het meerkeuze-gedeel te van elke vraag s. v . p. beantwoorden door
mtddel van een rondje om het door U gekozen alternattef (dus zO:
1 Of 2 • . • Of S ) •
Wtj wt lien U al vast ha rte I tJk bedanken voor het tnvul len van de
vragenl ljst.

Projekt NU
Marc de Vries, projektletder .
II'\
~

N

Projekt Natuurkunde en Technlek

Vakgroep Dtdaktlek Natuurkunde
Afdel tng der Technlsche Natuurkunde
Tech'ntsche Untversiteit Eindhoven

- 3

- 2 -

helemaal
mee
m•e
eens
eens

geen
rnening

I. Het lespakket brengt de leer I ingen

Naam docent

voldoende natuurkunde bij.

Schoo I

Toe I lchttng:

gemlddelde: 3,0

Lespakket
Behandeld In ktas
Aantal leerllngen

z.

Itel Iespakket gee rt de leer! lngen
ln·z·lcht In ••l technlek · Is.

Behandeld in de perlode :
Toe I lchtlng:

gemiddelde: 2 .2

Met welke methode voor natuurkunde werkt u ?
Beschlkt U over een amanuensis ?

Beschikt U over een prakttkum-lokaal ?

3. llet lespakket laat de hlstorlsche
achtergrond van de techniek zien.
gemlddelde : 3 ,4
Toelichtlng:

Werkt U In de klas met interne differentlatle ?
Hee ft U ervaring in het gebruik van andere vernleuwingsprojekten dan N& T ?

Zo ja, met welk(e) projekt(en) en hoe waren Uw ervartngen ?

4. Het Iespakket leert de leer I ingen

wat ontwerpen ts.

gemlddelde : 2 ,4

Toellchtlng :

5. Het lespakket brengt de leer I lngen
prakttsch-technlsche vaardlgheden blj.

gemiddelde: 3,0

Toelichtlng:

6. llet Iespakket leert de leer I lngen
omgaan rel technlsche produkten .
Toell~htlng:

gemlddelde: 2 ,8

nlet
mee
eens

helemaal
nlet
mee

eens

- 5 -

- 4 -

helemaal
mee
...e

eens

7. De leerllngen krljgen door het lespakket
lnzlcht In de plaats van de technlek In
de maatschapplj.

geen

hcl•1m11al
niet
nlet
moe
mee

eens mcning eens
3

gemtddelde: 2 .4

eens

he lemaa l
mee

mee

eens

eens

g~n

13. De proeven waren 9Qed uit te voeren

In de klas.
gemlddelde: 2 ,8
Toe I lchting:

14. Het ml!terlHI voor de proeven · w11s vaak

nlet beschlkbaar.

2

Toe I lchtlng:

gemidde Ide: 3, 4

gemtddelde: 4 ,0

Toellchtlng:
15. Het lespakket bood mlj voldoende
gelegenheld voor afwi ssel Ing van

werk vormen.

9. Het lespakket leert de leer I ingen
nadenken over de moge I ijkheden en

grenzen van de

"""'"

tec~niek.

gemldde Ide : 2 ,8

Toellchting:
gemlddelde: 2 .9

Toe I lchting:

N

16. llet iespakket biedt leerl ingen de kans
d I ngen ze If te on tdekken.
Toelichtlng:

10 . llet lespakket spreekt de jongens aan.
Toe I lchting:

gemidde Ide : 2 .8

gemiddelde : 2 ,5

17. De vragen en opdrachten waren voor de
leer I ingen makkol IJk.

11 . llet lespakket spreekt de melsjes aan.

Toel lchtlng:

Toe I ichtlng:

gemiddelde: 2 .s

gemiddelde: 2.9

18 . De doc.ntenhandielding 11as nuttig bij
het gebruik van hot iespakket.

12 . llet lespakket sluit goed aan blj de
eerdi?n behandelde natuurkunde-stof.
Toei lchtlng:

gemtddelde: 2,7

Toel lchting:

helemaal
nlct
mee

rrenlng eens

Toellchtlng:

8 . ltet lespakket geeft voldoende orlentatle
op technlsche beroepen.

niet
mee

gemiddelde: 2 ,3

eens

helemaal
niet
rnce
mee
gee n rrw:?e
eens 2ens mening eens
19. De toelsen zljn voor

~e

jongens

te makkel ljk.

gemiddelde: 2 ,5

20. De toetsen zljn voor de melsjes

le makkel IJk,
gemlddelde: 2,4
Toel lchtlng:

gemidde Ide : 4 , I
TO<!l lchllng:

.:t-

22 • Het Iespakket als geheel ls voor de
melsjes le llllel l IJk.

helemaal
he lemaa l
mee
mee
eens
eens

niet
geen mee .
rnenlng eens ·
3

gemiddelde: 3 ,2
(Muziek : 2, Elektrische apparaten

26. lk heb veel onderdelen van het
lespakket nlet gebrulkt.

27. Jk ben achteraf tevreden over het
gebru lk van hel Iespakket.

gemidde Ide: 3 ,0

gemiddelde:3, 1

Toellchtlng :

28. In het les<1aterlaal spreekt Nlj vooral aan:
gemidde Ide: 4, I

29. Jn het lesmaterlaal NIS lk:
23 . lk had blJ de behandeltng van het
lespakket zel f voldoende voorkennis
gemlddelde : 2,0

lleeft u verder nog opmerkingen over ttet gebrulk van "het lespakket?

Toellchllng :

lloeveel llJd heefl hel Invul len van deze vragenl ljst U gekost ?
24. De .t .oellchllngsmlddag op een school
In .de buurt was nutllg.
(al 1~'41 van toepasslng indlen door
u bljge•oond)
Toellchtlng:

eens

Toe I ichtlng :

Toellchting:

van techniek.

nlet
mee

n!et In hel Iespakket staan.

Toe I lchllng :

21. Het lespakket als geheel Is voor de
jongens le moellljk.

00

• 7 •

25. lk heb veel extra dlngen gedaan die

Toellchtlng:

N

helemaal
nlet
mee
eens

gemidde lde: 2 , 1
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEH

- I -

1. Maalke speelt op een trompet een hoge c.

Jaap speelt op een hoorn let s harder een hoge c.
De tonen verse hi I !en:

A. alleen in frequentie

T 0 ET S

8 . in toonsterkte en frequentle
C. alleen in klankkleur

blj het lespakket

0. in klankkleur en toon sterkte.

MUZIEKINSTRUMENTEN

HAKEN

2. Van de volgende vier ultspraken over ontwerpen is slechts 1 waar.
Welke is dat ?
A. Voor elk. technisch prob1eem is precies l oplossing .
8. Vaststellen wat je gaat ontwerpen doe je pas als je niet verder k.unt.

Versie A

C. Je gebruikt vaak proeven om een oplossing te kiezen.
D. Na het uitvoeren van het voorwerp is het ontwerpen ldaar.
3. H!eronder zie je een gitaar getekend.
Het onderdeel waar de pijl blj staat is bedoeld :

A. om de snaar strak. te spannen

8. om de g i taa r te sterrmen
C. om de trilling van de snaar over te brengen
0 . om de lengte van het tri l lende gedee l te van de snaar te vera;ideren

Projekt Natuurkunde en Techniek
Vakgroep Oidakt !ek Natuurkunde
Afdellng der Tecnn i sche Natuurkunde
Technische Untversiteit Eindhove_n
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9. a. Helke 4 soorten muziekinstrumenten zi jn er ?
b. Geef van elke soort een voorbeeld.
c. Geef van elke soort aan, hoe de toon gemaakt 1<ordt.

- 2 4. Rlj het gltaar-spelen verander je de toonhoogte door de fretten
te gebrulken.
Bij het ontwP.rpen van de fret te n is de volgende natuurkundige
kennls gebruikt:

10. Oit plaatje stelt de trilling van de toon van een hobo •1oor.

A. de lengte van de snaar bepaalt de toonhoogte
B. de di kte van de snaar be pa a It te toonhoogte

C. de spanning In de snaar bepaalt de toonhoogte
mat~ri3~l. ·:an u~ snaar beoaalt de toonhoogte

0. h:?t

5. Ann!e zegt: de elementen van ee·n elektrische
trilling van de snaren op.

gi~aar

vangen de

Frans zegt: het geluid van een elektrtsche gitaar wordt eerst
door de k I ankkas t vers terk t.
wte heeft geliJk ?
a. Hoe

\~Ordt

zo'n plaatje gemaakt ?

b. Leg met behulp van dtt plaatje ult, hoe een synthesizer een
klank nabootst .
0

N
"'

A. Ze hebben geen van be t de gel ljk
B. Alleen Annie heeft gel ijk

C. Alleen Frans heeft geliJk
D. Ze hebben al lebet gel tjk

II . Ontwerp zelf een 111Jziektnstrument, dat verschillende tonen kan

voortbrengen als je ertegen tikt.
Doe dat in de stappen, die je bij opgave 7 hebt opgeschreven.

6. Hoe snel moet een snaar trt I Jen om een toon van 500 herz voort
te brengen ?

Geef steeds aan we lke kennls uit de natuurkunde je gebruikt.

7. In de techniek ontwerp Je een muz ieklnstrument tn een aantal stappen .

12. a. Behoorde het maken van muziekinstrumenten vroeger tot de
techniek ?
b. Noem 4 beroepen van tegenwoordi g , di e te maken hebben met
het pro.Juce:ren van grar:voofoonplaten.

a. Schrijf elk van die stappen op en geef ze een nummer (stap I, stap 2,
enz.).
b. Schrijf op hoe je een gitaar ontwerpt en gebruik daarbij de stappen,
die je btj a hebt opgeschreven.

8. BIJ het

o nt~eroe n

van een flu it heb je drte ioogel ijkheden om de

toonhoogte te veranderen.
a . Schrtjf deze drie manieren op.
b. Schrl j f bij elke van deze manleren van "elke natuurkundige regel
je gebruik maakt.

- 1 -

;. Jeroen speelt op een f luit een hoge c.
Mirjam speelt op een klarinet even hard een ! age c.
De tonen verse hi l len:
A. in frequentie en klankkleur
8. al leen in frequentie

T0 ET S

c.

MUZIEKINSTRUMENTEN

in klankkleur en toonsterkte

D. alleen In klankkleur

bij het lespakket
MAKEN

2. Van de volgende vier uitspraken over ontwerpen is slechts l waar.
Welke is dat ?
A. Bij ontwerpen komt geen natuurkunde te pas.
B. Ontwerpen begint met het bedenken van mogelijke oplossingen.
C. Bij het ingebru1knenien bekijk je of het ontwerp voldoet.

Versie B

D. Voor elk technisch probleem is precies I oplossing.
3. H!eronder zie je een gitaar getekend.
Het onderdeel waar de pijl b!j staat dient:

A. om de lengte van het trillende gedeelte van de snaar te veranderen
B. als hulpmiddel b!j het ster.rnen van de gitaar

_,

C. als sierstrip
0. om de gitaar te spannen

II'\
N
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4. BIJ net gitaar-spelen stem je vooraf de gitaar.
De natuurkundige kennis . waarop het stennen is gebase~rd is:

9. a. Helke 4 soorten muzleklnstrumenten zijn er ?

b. Geef van elke soort een voorbeeld.
c. Geef van elke soort aan, hoe de toon gemaakt wordt.

A. de lengte van de snaar bepaal t d> toonnoogte
B. de dlkte van de sn•ar bepaalt de toonnoogte
C. de spann'i ng in de snaar bepaalt de toonnoogte

10. Dit plaatje stelt de tri 11 ing van een toon van een viool ''OOr.

D. net matertaal van de snaar bepaalt de toonnoogte

5. Jan beweert: de elementen van een elektriscne gltaar zljn voor net
sterrrnen.

Jacqueline zegt: een elektri scne gitaar neeft geen klankkast.
Wle neeft gel iJk ?
A. Ze nebben al lebei gel ijk
B. Alleen Jan neeft gel ljk

C. Alleen Jacqueline neeft gelljk
a . Hoe >1ordt zo'n plaatje gemaakt ?

0. le nebben geen van beide gel ijk

b. Leg met behulp van dlt plaatje ult noe een synthesizer een

S. Hoe snel moet een stemvork tri 1len om een toon van 440 herz voort
te

11. Dntwerp zelf een soort ruziekinstrument, dat vers cnil lende tonen

N

II'\

N

gelu id nabootst.

b~ngen ?

7. In de tecnniek ontwerp je een muzieklnstrument In een aantal

stappen~

a. Scorljf elk van die stappen op en geef ze een nu1M1er (stap 1, stap 2,
enz . ).
b. Schrljf op noe je een fluit ontwerpt en gebruik daarbij de stappen,
die je biJ a hebt opgescnreven.
8. Bij een gitaar kun je op drle manieren de toonnoogte van de
toon veranderen.
a. Scnrijf elk van die

manie~n

op.

b. Zeg bij elk van die manieren i<elke natuurkundige regel je
daarbij gebruikt.

kan geven a Is Je erop s I aat.
Doe dat in de stappen, die je blJ opgave 7 nebt opgescn~ven.
G!!ef steeds ·aan welke kennis uit de natuurkunde je gebruikt.
12. a. Hoort net ambacnt van vloolliou11er tot de tecnniek ?
b. Haem 4 beroepen, die te maken nebben met net produceren van
gra1T1110foonpl aten.

- 1 I. Hleronder is een schakel Ing getekend.
Het onderdeel, dat een zak.lantaarn-batterij kan voorstel len, is:
A. onderdeel

B. ooderdeel

c.

T 0 E T S

onderdeei

2.

0. onderdeel
blj het lespakket
ELEKTRISCHE

APPARATEN

IN

HUIS

CJ

"

2. Een lamp brandt op een spanning van 6 volt.
Ooor de larnp gaat een stroom van 3 amp!!re.

De weerstand van de l•mp Is:

,...
"'

A.

0,5ohm

6.

2

ohm

C.

ohm

D. 16

ohm

3. Een kofflezetapparaat van 500 <·iatt staat 15 minuten aan.
In die tijd is een energle ge!everd van:

N

A.

0, 125 kWh

B.

7 ,5

kflh

c.

33 ,3

k\lh

0. 7500
Projekt Natuurkunde en Technlek
Vakgroep Didaktlek Natuurkunde

kl·/h

4. Van de volgende uitspraken over ontwerpen is slechts 1 waar.

Welke is dat ?

Afdel ing der Technlsche Natuurkunde

A. Voor elk technisch probleem is precies l oplossing.

Techntsche Un iversiteit Eindhoven

8. Vaststellen wat je gaat ontwerpen doe je pas als je niet verder kunt.
C. Je gebruikt vaak proeven om een oploss1ng te kiezen .
0. Na het ui tvoeren van het voon.ierp is het ontwerpen klaar .
5. Je •J ilt uit eon meta!en draad met een bepaalde !engte ZO'!eel

ooc;el ijk 1"larmte door er een elektrische stroom door te st1Jren .
Dan neem je een draad, die:
A. dun is en van koper
B. d ik is en van koper
c. dun Is en van konstantaan
D. dlk is en van konstantaan

o.

Metaal 1 zet sterker ult dan metaal 2.

De juiste manier ora een bir.ietaal te make!1 van metaai 1 en metaa! 2
is getekend in figuur:
A.
a.

10. a. Schrijf op in t<elke stappen je in de techniek iets ontwerpt.
Geef de stappen een nu11111er (stap 1, stap 2, enz.).
b. Schrijf in dezelfde stappen op hoe je e•n kookplaatje zou

ontweroen.

c.

0.

11. On twerp een manter om ervoor te zorgen, dat de st room door een
veniarmingselement 'JIOrdt uitgeschakeld als het reservoir van

;:1

een kofflezetapparaat leeg ls.
Schrijf daaroij dezelfde stappen op als blj opgave 10 .

12. Leg aan de hand van de tekening hleronder ult, hoe ce thermostaat in
7. Voor het prlncipe van een koffiezetapparaat zljn twee mogelljkheden:

een strljkijzer regelbaar is gemaakt.

1. je verhlt water tot stoom en laat de stoom boven het filter

weer vloeibaar warden ,
2. je ·1 erhit water, zodat dampbel Ien opstljgen. die warm uater
rnee naar boven nemen.
~elke

mogel ijkhelG !s bij het onttterpen gekozen en waarom ?

A. 1, want dat :<ost mi nder energie dan 2
B. 1, want ~at ~a at f!let ile•tJos ·tege l l jk
C. 2, want dat gee ft hetere koff ie
0. 2, want dat gaat sneHer

8. De natuurkunde,

~.,aarop

de \tle:-kJng van een thermostaat berust, is:

A. een stukje invar zet ult blj verwarraen

a.

bij 'l~Y"':/ai~n
C. er loopt alleen een stroom als ce kring gesloten is

0. lnvar trekt krom blj ve rwarmen
ta~I met 4 kolommen afgedrukt.
Oe eerste regel is (als voorbeeld) volledlg ingevuld.
Vul zelf blj de volgende regels de juiste grootheld, eenheld of
afkorting in.

9. Hleronder Is een

Afkort i ng

Eenhei d

spanning

volt

ampere
wee rs tand

I
I

joule

~Iangrljk

een elektrisch apparaat aan

metajen t•::!t'~'~" ~'roin

Groothei d

13. Helke dlngen zijn

Aiko rting

om op te letten ais je overweegt om
t~

schaffen ?

- I -

1.

Hierand~r is een schake!ing geteken<i.
Het onderdeel, c!at er'loor zorgt, dat Ce stioom blijft i.open. Is:

A. onderaeeI
T 0

cTS

DlJ het lespakket
ELEKTRISCH

AP?ARATEN

IN

3.

~nd1.?rd1?'.!i

o.

onderaee~

4

HU!S

2. ~en lar.io h~ft een \'1eerstand ·1an 20 ohr.i.

Versie B

tr staat een spanning oo •1an 10 volt.
De stroomsterkte door de lamp is:

A.

n ,S

a.
c.

10

'11~p~:~e

D. !00

anp~~e

~:,]!)~:"''.?
di.lf)~:~

3. C:en lamp 1an 60 't tatt brandt 3 uu!",
Gedurende die tijd is in totaal een energie geleverd .'an:
1

V'\
V'\

1

N

A.

0 ,02

a.
c.

0' ;g

<O
J. ldO

k~!h
:{

:1h

1

<Wh
kWh

4. '/an de volgende uitspraken over
Projekt Natuurkunde en Te cr. niek

Vakgroep Did•ktiek :latuurkcnde
Afdel ing der Technische

Na~:.i:.irkunde

Tec:in i sche Uni vers i te i: Eind hO 'l~n

ont~erpen

ts s.lechts l waar,

iilelke ls dat ?
A. Bij ontwerpen komt geen r.atuurkunde te pas .

B. Bij het inge!lruiknemen bekijk je of het ontwerp voldoet.

C.

Ont~erpen

begint met het bedenken van mogelijke oplossingen.

O. 'ioor elk technisch probleem is prec i es l oplossing.
5. ilel

ze·;~:

een

~~ri e2~ ~·1".!n

<:::c-erCr~ad

;e:f: t.1j

Jan zei;!.: een j1i<ke djda::l ~eef: UiJ
dan .::en e·.-e~ ! '3n~e, dunn~re ~~a~d.
·,.Jie neef': g~iijk?

A. Ze rieoben
3. Ai

~een

::i2zelf~e

s::--oon

-:-.e~:--

·..,.ar.,:e af

:~n~-e <:ins!.~~:a~~~ .. ~:d.

all~o~i

;elijlc.

:iei 1eef: ;el ijk

dez.;lf~e str~c:-.

-:-.eer '.Hr:·:r::e af

- 2 -

- 3 -

6. Metaal 1 zet sterl<er ui t dan r:-etaal 2.
De Julste manier om een

bi~taal

10 . a. SchrlJf op In welke stappen je in de techniek iets ontt1erpt.

te maken van metaal 1 en metaal 2

is getekend i n flguur :

Geef de stappen een nunvner ( stap 1. stap

i,

enz. ) .

b. Schrijf in dezelfde stappen oo hoe je een warmhoudplaatje

zou ontwerpen.

B.

A.

11. Ontwerp gen manler om ervoor te

zorgen, dat je kunt Zien, wanneer

een kofflezetapparaat klaar i s met kofflezett2n.

\:.

Schrl.if daarblJ dezelfde stappen opals blj opgave 10.

0.

12 . Leg aan de hand 'Ian de teken i ng h leronder u it. hoe de thermostaat

in een strljkijzer 11erkt.

7. Voor het principe 1•an een kofftezetappara•t z ij n twee oogelijkheden:
1. Je 'lerhlt itater, zodat de opstijgende dampbellen wam water mee

omhoog nemen.

2. Je ve r hlt water, zodat het verdampt en l aat het bo¥en het filter

weer vloeibaar warden .
Welke mogel ljkheid is bij het ontwerpen gekozen en waarom ?
A. 1, want dat gaat snel ler

B. I, want dat geeft hetere koffie
C. 2, 11ant dat gaat snel ler
D. 2, want dat ts goedkoper

13. Noem zoveel mogeltjk etgenschapl)Bn van een elektrlsch apparaat,
die belangrljk zljn om op te ietten als je erover denkt het te koJll!n.

8. De natuurkund~ . ~t"aarop de ~erkt ng van aen birnetaal-thermosta~t b~rust , iS:

:\ . metaien trekkgn krom bij ven-iarmen
B. metalen zett2n uit biJ verwarmlng

C. metalen trekken !<.ram als er e~n stroom door loopt
D. invar trakt :<i'O.'J l) lj ·.·e~:a~n
9. Hleronder is een tabel met 4 kolor.vnen afgodrukt .

De

.~erste regel t s (als voorbee ld) •ol ledig tngevu!d.

Vul biJ de volgende regels ze!f de juiste grootheld, eenheid o f
afkdrting in.
Afkort ing
Eenhei d
Afkorting
Grootheid

spanning

volt

s trooms terk te
ohm
electrische

energie

- 1 -

1. Hleronder Is een schakelschema getekend met twee lampjes L en
1
L2 en twee schakelaars s en s •
1
2
T0 ETS
blj het lespakket
COMMUNICATIE

In de getekende stand loopt er stroom:
A. door geen van be I de I ampjes

B. door lampje 1, maar nlet door lampje 2
C. door Iampjs 2, maar nlet door lampje 1
D. door beide l•mpjes

2. Een llchtstraal valt op het grensvlak tussen t1ater en lucht.
De julste gang van de llchtstraal Is getekend In:
A. flguur
B. figuur II
c. flguur Ill

D. f lguur IV

v
I

I.

l ..11.t

-~-

II.

I

I

+
""""r...

I

I

I

Projekt Natuurkunde en Technlek

III.

IV.
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I

I

~~
I
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- 2 3. Van de volgende vier uitspraken over ontwerpen is slechts 1 waar .

7. Om ervoor te 7.orgen, dater zo min mogeiijk i1cht in een glas vezel

Welke is dat ?

verioren gaat. neerat r.len :

A.
B.
C.
0.

A. korte glasvezels van helder glas

Voor elk technisch probleem is precies 1 oplossing .
Vaststellen wat je gaat ontwerpen doe je pas als je niet verder kunt.
Je gebruikt vaak proeven om een oplossing te kiezen .
Na het uitvoeren van het voorwerp is het ontwerpen klaar.

a.

dlkke glas vezels van helder glas

C. dunne glasveze:ls en een smal le bundel i. i cht

o. korte glasvezels en een smalle bundei llcht

4. De natuurkunde, die gebruikt Is bij het ontv1erpen 'Ian het
8. a. In de techniek ontwerp je dingen in een aantal stappen .

luistergedeelte van de telefoonhoorn is:

A. Een

s p o~l ~;aar

een st room door Ioopt

:1er'.<.t

1

al s een magneet

a. een spoe l "'aarvan de weerstand ver~ndert werkt a 1s een magneet
c. de stroorn door een kring verandert als de r1eerstand verandert
D. er komt helemaal geen natuurkunde bij het ontwerpen te pas

Schrijf op tielk• stappen dat zijn.
Geef ze een nur.mer ( stap I, stap 2. enz.).
b. Schrijf in dezelfde stappen op hoe je een net van teiefoonverb Ind i ngen ontwerpt.
9. Leg met behulp van de tekening hieronder uit hoe het spree kgedeelte

5. Telefoonverbindingen warden niet direkt van toestel naar toestel

van een telefoonhoorn werkt .

gelegd, maar via een centrale.
Oat doet men omdat:
A. dat minder energle kost dan met aparte verbindlngen

B. er dan minder verbindingen nodig zijn
00

C. in een centrale een stappenschakelaar staat

N

0. de stroom sneller gaat via een centrale

"'

6. llarijke zegt : een voordeel van glasvezels boven koperdraden is,
dat glasvezels minder zwaar zijn dan koperkabels.
Jan zegt : een voordeel van koperkabels boven glasvezels i s, dat
elektrische st room snel !er

ga~t

dan I icht .

Wie heeft gel ijk ?
10. Ontwerp iets, dat ervoor zorgt , dater geen stroom door de
A. Ze hebben allebei gel ijk
B. Alleen Marijke heeft gel ljk
C. Alleen Jan heeft gel ijk
0. Ze hebben geen van bBide gelljk

tel•foon loopt, als de hoorn op .de haal l !gt .
Schri .1 f daarbiJ dezelfde stappen op als biJ opgave 8.

- 4 -

11. Leg met behulp van de tekening h!eronder ult , hoe de kiesschljf
van een telefoon werkt.

T 0 ETS

BIJ het lespakket

•

COMMUNICATlE

12. a. Schets de gang van de getekende 1ichtstraa1 door de gl asv"e I.
Gege ven ls, dat deze niet blnnen de ker n bl l jft.

°'
II'\
N

b. Schets ook de gang van een 1!chtstraal, die "~l binnen de
korn blijft.

.________,I)

)

13. Geef twee voorbeelden , waar uitblijkt , dat de .telecormiunlcatle
zowel goede als negatieve gevolgen kan hebben.

Projekt Natuurkunde en Techniek
Vakgroep Oidaktiek Natuurkunde
Afde ling der Techni sche Natuurkunde
Technische Unlverslteit Elndho.ven
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3. Van de volgende vier uttspraken over ontwerpen fs slechts 1 waar.
1. Hteronder ls een schzkelsch2ma getekend m~t we2

en twee lampjes L en L .
1
2

scna:<elaars s 1 en s
2

Welke is dat?

A. a;j ontwerpen komt geen natuurkunde te pas.
B. Bij het ingebruiknemen bekijk je of het ontwerp voldoet.
C. Ontwerpen begint met het bedenken van mogelijke oplossingen.
o. Voor elk technisch probleem is pr<!Cies l oplossing.

4 , De natuurkunde, die gebruikt is blj het ontwerpen van het
spr<!ekgedeelte van een telefoonhoorn, is:
In de gatek•nde stond loopt . er .stroom.:

A. de Stroom door een krtng verande-rt als -de \1~erstand van de
krl ng verandert
9. een spoel waarvan de weerstand veranc!ert werkt als een magneet
C. een spoel waar een stroom door loopt werkt als een magneet
D. er komt helemaal geen natuurkunde biJ het ontwerpen te pas

A. door geen •ian beice lampjes
il. door lampje 1, maar niet door Iampje 2

C. door lampje 2. maar nlet door lar.tpje I
D. door !:>eide lampjes
2. Een I ichtstraal valt op het grensvlak tussen 1-iater en lucht .
De julste gang van de I lchtstraa I Is getekend inc

0

'>D

5. Teiefoonverblndingen !open altijd via centrales en niet dlrekt
•1an het ene toestel naar net andere.
Oat is gedaan, omdat:

A. figuur
B. figuur II
c. figuur !!I
o. f lguur IV

A. de stroom sneller gaat via een cent;ale
9. centrales tegenwoordlg autor.iatisch zljn

C. er dan minder verbind!ngen nodig zljn
o. je het telefoonsignaal dan minder voak hoeft te versterken

N

I.

II.

6.

)

~ees

zegt: een voordeel van glasvezels boven koperkabels is, dat

!Icht minder gevaarlijk ls dan eleHriclteit .
Joke zegt: een voordeel van koperkabel s boven g Iasvezel s is, dat
er meer koper dan glas beschikbaar is.
Wle heeft gel ljk ?
A. le hebben geen van beide gel ljk

III .

B. Alleen Kees heeft gel ijk
C. Alleen Joke heeft gel ljk
o. le hebben allabei gelijk

IV.
I

i...i-.:
,L..

1

I

I
I
I

'-+··:
,...,

•

- 3 7. Om ervoor te zorgen, dater zo min r.iogelijk licht in een

glasveze! verloren gaat , nee1nt ,men:

- 4 11. Leg met behulp van

in een

central~

~e

tekenlng hleronder uit, hoe de stappenschakelaar

\<erXt.

A. heldere qlasvezels 2n e<!n sr.ial le bundel I lcht
S. dikke glasvezels van helder glas
C. korte glasvezels en een smalle bunae l llcht
D.

dik~e

glasvezels en een smaile bun<lel llcht

8. In de techniek ontwerp je dlngen in een aantal stappen.
a. Schrijf op welke stappen dat zijn.
Geef "

een nunrner ( stap I. stap 2. enz.).

b. Schrljf in dezelfde stappen op hoe Je een slmpeie telegraaf
ontwerpt.
12. a. Schets de gang van de getekende llchtstraal door de glasvezel.
9. Leg met behulp van de teken ! ng hleronder uit hoe het lulstergedeelte

van een

tel~foonhoorn

werkt.

Gegeven Is, dat de llchtstraal nlet In de mantel komt.
b. Schets ook de gang

~an

een I lchtstraal. die

w~I

in de mantel

komt.

1) )

\ l)

N

13 . Geef twee voorbeelden

oaarult blijkt, dat door de techniek de

tei 2colill'lunicatle steeds sneiJer verloopt.
10. Ont>1erp iets, dat ervoor zorgt, dat je de \iess chljf maar Mn keer

kunt ronddraaien en niet meer.
Schrijf daarbi j deze!fde stappen op als blj opga•1e 8.

- 1 -

1. De drok van een kolom 11ater van SO cm hoog is :

5 Pa

A.

50 Pa
c. 500 Pa
0. 5.000 Pa
8.

T 0 E T S

blj net lespakket
2. van een voorwerp van 6 dm' houd je de helft onder water .

-W A T E--R-

l N

H -U I S

· Het· voonterp ondervindt ·dan een opwaartse- kracht van:
A.

3 N

8.

6 N

C. 30 N

0. 60 N
3. E4!n keer een douche nemen kost ongeveer :

A.
8.
C.
N
\0
N

0,5 liter water
liter water
50

II ter water

0. 500

liter water

4. Van de volgende vier uitspraken a·ver ontwerpen is slechts l waar.
Welke ls dat ?

A. Voor elk tochnlsch pn>bleem ls precies I oplossing.
8. Yaststellen wat je gaat ontwerpen doe Je a-ls je niet verder kunt.C. Je gebruikt vaak proeven om een oplossing te kiezen.
Projekt Natuurkunde en Techn i ek
Vakgroep Oidaktiek Natuurkunde
Afdel Ing der Techn l sche Natuurkunde
Techni sche Universiteit Eindhoven

0. Na het u1tvoeren· van het voonterp is het ontwerpen klaar.

5. De pakklng van de kraan Is In de tekenlng hleronder :
A. onderdeel

e.

onderde2l

-~-

C. onderdeel

'A
1

0 . onderdeel
J

.

....: . ..' . .

.

._!
~

. 3 •

• 2 •

6. De natuurkunde. die gebrulkt Is blj het ontwerpen van de rnanier,
waarop de stortbak van de we l eegloopt, Is :
A. de wet van Archimedes

B. de druk In een vloelstof hangt af van de hoogte van de kolom
C. de hevelwerklng
D. er komt geen natuurkunde blj het ontwerpen te pas

11. ln de tekenlng hleronder zle je een stortbak getekend met
de 'kick 1 van de stortbak ertn.
Leg uit hoe het doortrekken van di? we werkt met behulp van

de 'klok'.

7. £en nadeel van de gasboller ten opzlchte van de gasgelser is :
A.
8.
C.
D.

je hebt nlet meteen een grote hoeveelheld warm water
je hebt stllstandverl !es biJ een belier
de temperatuur ts nlet regelbaar bij een boiler
het aftappunt z It ver van de boiler vandaan

8. Geef twee voorbeelden van wannte·transpart door

a. geleld lng
b. strallng
12. Hoem twee manleren, waarop j e ze l f , zonder de technl'ek te

9 . Hternaast 2 le je een doorsnede van een

gebrulken , water kunt besparen .

gasgelser getekend.
a. •at Is het 'wamtegeleldlngs-vermogen •
van een stof ?
b. bjj welk onderdeel van de gelser ts
het warmtege l etdlngs-vermogen van
de stof vooral van belang ?

10. In de tekenlng hiernaast zte j e een
lekkende kraan .
a . •elk onderdeel ts versleten ?
b, hoe kun je dat het eenvoudlgs t
verhe l pen ?

13. Schrljf op in welke stappen je In de technlek iets ontwerpt .
Geef de stappen een numner (stap 1. stap 2 , enz ).

- I -

1. De druk van een kolom water van
A.

cm hoog is:

~

9 Pa

B.

90 Pa

C.

900 Pa

0. 9.000 Pa
T 0 ET S

2. Van een voof"lierp van

s· dm»

houd je de hel ft onder ~ater.

Ret ·voorwerp ·ondervin"dt. dan een oj)Vaartse- ktacht van:

blJ het lespakket
WATER

IN

HU!S

A.

4 ff

S.

8 N

c.

40 ff

0. 00 N

3.

E~n

A.
B.
C.

keer de we doortrekken kost:
0 ,2 11 ter water
I lter water
20

11 ter water

D. 200

11 ter water

4. Van de volgende vier uttspraken over ontwerpen is slechts 1 waar.
Welke is dat 1
A. Bfj onl'Werpen kOltt geen natuurkunde te pas .

B. Bij het tngebn.1lknet1en bekijk je of het ontwerp voldoet .
C. Ontwerpen begin t met het bedenken van lllO<jelijke oplossingen.
0 . Voor elk techntsch problee11 is precies 1 oplossing.
5. De klepbedekklng van de kraan ts in de t•kenlng hlerond!r:
Projekt Natuurkunde en Techniek

Vakgroep Dldaktlek Natuurkunde
Afdel lng der Technlsche Natuurkunde

Techntsche Untverslteit Etndnoven

A. onderdeel 1
B. onderdee l 2
C. onderdeel 3
D. onderdee I 4

I

·E=@3-

'A
.!
1

3

~

'

~

---• . .

I
I

'
I

.

- 2 6. De natuurl<unde, die gebrulkt is blj het ontwerpen van de 1t:inkafs!Jlta•.
Is:
A. de wet van Ar.chlmedes
B. de regel van de cOfmlllnicerende vaten
C. de hevelwerl<ing
o. er konrt geen natuurkunde aan het ontwerpen te pas ·

- 3 11. Hieronder zie je de stortbak van de we getekend met de 'vJotter'
er in .

Leg ult hoe het vollopen van de stortbak werkt met behuip van
de 'vlotter'.

7. Een nadeel van de gasgeiser ten opztchte van de gasboiler i s:
A. je hebt stllstandverlles blj de gelser
B. de gelser kost meer energle dan de bol ler
C. je hebt nlet meteen een grote hoeveelheld warm water
0. een gelser neemt meer rulmte in dan een boiler
8. Geef twee voorbeelden van warmte-transpart door:
a. geleldlng
b. stromlng
g • Hlernaast zte je een doorsnede van een
gasbol ler getekend .
a. wat Is
boJler
b. wat is
bol ler

12. Noem twee manleren waarop je door de technlek te gebru lken
water kunt besparen.

'stllstand-verlles' blj een
?

er blj het ontwerpen van de
aan gedaan om dlt te

beperken ?

10. In de tekenlng hlernaast z ie Je een
lekkende kraan.
a . welk onderdeel is versleten ?
b. hoe kun j e dat het eenvoudlgst
vernelpen ?

13 . Schrijf op i n welke stappen je in de te chnlek lets ontwerpt.
Geef de stappen een nummer (s tap 1. stap 2 . enz .) .

- 1 I. Een koperdraad heeft een weerstand van G,7. IG- 2 ohm.
De diameter van deze _draad is 1 rrm.

Bereken de lengte van de koperdraad.

T 0 E T S

A. 1,3
B. 4, I. 10 2
4
C. 2,6 . 10
5
0. 4,1.10

bij het lespakket
VERLICHTING

m

m
m
m

2. Een hete ijzerdraad straalt 1 icht uit.

Als de temperatuur van de ijzerdraad tot de helft afneemt,
neemt de totale uitgestraalde energie per tijdseenheid:
A. tot de helft af
B. tot een vierde af

c.

tot een achtste af

D. tot een zestiende af

3. Hieronder zie je het energie-schema van het waterstof-atoom.

\t)'

......
.....

\D
N

-u•---------),)9---------

Projekt Natuurkunde en Techniek
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-IUI ------~-£0(cV)

Gebruik bij deze toets het Tabeilenboek.

Om een elektron uit het waterstof-atoom los te ma.ken
heb je licht nodig met een minimale frequentie van :

A. 9 ,O . lo-33
14
B. 5,6 . lC15
C. 3,3.10
34
0. 2, 1.10

Hz
Hz
Hz
Hz

- 3 -

- 24 . Van de volgende uitspraken over ontwerpen is slechts
t!i!n waar. Welke is dat?
A. Bij ontwerpen komt geen natuurkunde te pas .

8. De schakel ing van een TL-bu is fs juist getekend f n ffguur:

A.

B.

c.

D.

,

B. Bij het ingebruiknemen bekfjk je of het ontwerp voldoet .
C. Ontwerpen begint met het bedenken van mogelijke oplossingen .

.

D. Voor elk technisch probleem is precies Un oplossing •

5. Bij het ontwerpen van de gloeilamp wil je een grate (warmteen) lichtontwikkeling fn de gloeidraad en een kleine bij de
aan- en afvoerdraden . Daarbij gaat het om de dikte van de
draden.
Welke van de volgende uftspraken daarover is juist?

twee maa 1 zo dunne draad wordt
weinig energie per sekonde omgezet.
B. In een twee maal zo dunne draad wordt
weinig energie per sekonde omgezet.
c. In een twee maal zo dunne draad wordt
veel energie per SO?i\onde omgezet.
O. In een twee maal zo di k ~e draad wordt
veel energ1e per sc:<onde omgezet.
A. In een

twee maa l zo

S: starter

V: voorschakelapparaat

TL:TL-buis

vier ma.al zo
twee maal zo
vier maal zo

9. Een atoom zendt een spektrum ult, dat slechts uit
drie lijnen bestaat.
De bij deze l ijnen behorende frequentfes zfjn:
15
15
1,212.10
Hz, 2,424.10
Hz en 3,636.10 15 Hz.
Teken het energie-niveau schema, dat bij dit
atoom hoort en geef er de waarde van de energie-

6. In de kolf van een gloeilamp zit een iner t ga s .
De reden daarvoor i s ;

niveau• sin eV bij. Stel het laagste niveau nul.

A. dat voorkomt verbranden van de gloe i draad .
8. dat voorkomt verdampen van de gloeidraad .
C. het gloefen van het inerte gas draagt bij aan de l i chtopbrengst .
0 . het inerte gas schermt het felle licht van de gloeidraad af .
7. In de schakeling van een TL-buis zit een voorschakelapparaat.

Oat dient ervoor om:
A. de TL-bu f s te doen ontsteken.
B. de TL-buis te beveiligen tegen storingen in het lichtnet.
de ionisatie in de TL-buis beter te laten verlopen.

c:

D. de stroom in de TL-buis te beperken.

*

Blj deze vraag moest alternatlef D lulden:

0. In een twee maal zo dunne draad wordt vier maal zo
veel energle pe r sek~nde omgezet.

10. Schrijf op in welke sta ppen je i n de techn i ek iets ontwerpt.

11. Leg met behu1p van een tekening het principe van de starter

van een TL-buis uit.
1:.. Een winkel verkoopt '.Jloeilampen vcor f L,- en SL-lampen
voor f :::s,-.

TOETSi<ESULTATEN
Ver! l chtlng

~

rlt
-0 , 11

Vraag .6

a.

85

a. 40

3

b. 57

Oe g1oe1lampen hebben -een vermogen van IGO W en gaan 1000

b.

branduren mee. Oe SL-lampen hebben een vermogen van 20 W en

c. 0

c.

gaan 5000 branduren mee .

d.

d.

3

0, 13

3

Ga er van uit, dat een ki lowattuur I 1),30 kost .

c

-0.oJ

Vraag 7

Berek en hoe 1ang je de SL-lamp moet 1aten branden om de

Vraag

ext ra aanschafkosten te kompenseren met de lagere verUn.d ks -

a. 3

a.

kos ten.

b.

b.

c.

c.

d . 90

d. 88

Vraag 3

0 ,09

Vraag 8
a.

a. 2

0 ,04

3

0

b.

c. 83

c.

d. 15

d. 88

b.

C,08

7

00
-.{)

N

Vraag 4

0, 12

Vraag 9

--0, 10

po() ,52

a. O
b. 77

c . 22

Vraag 10

d.

p.O ,8!1

2

Vraag 5

( verwijderd)

0, 16

~
p,() ,58

0, 16

c . 40

Vraag 12

0,20

d. 12

P"° ,£5

a. 27
b. 24

Muztek tnstrwrenten maken

TOETS~ESUL TA TEN

Muz iekinstrumenten maken

Versie A

~
•• 10

0 ,09

Vraag 6

0 ,33

p.O, 7S

b. 50
c. 10
d. 30
Yraag 2

rit

ri t

..

Yraag 7
p..0 , 15

0 ,06

b. p..O ,00

--0 ,06

p..0 ,05

~
•• 15
b. 4
c. 54

0 ,52

..

Yraag 2

0 ,08

p..0 ,85
C1\

~

N

Yraag 3
•• 25
b. 0
c. 45

~
p.O ,05

d. 30
Yraag 4

Yraag 12
a. p.0,00

c. 50

b. p..O ,30

d.

4

5

b. 7(J
c. · 10
d, 15 (

0 ,53

Yraag 7
a . p.O ,04

u ,52

o . p.0,08

0 ,28

Yraag 8
p..0 , 31

0 ,40

Yraag 9
p.O ,81

0 ,25

Vraag 10
p..0 . ~ 7

0 ,45

~
p.O .oo

-0 .27

0, 14

0 ,09

0,27

a. 62
b . 23
c.
d. 12
Yraag 4

--0 ,Q3
Vraag 12

a. 19
b. 19

a. p=0,81
b. p=O ,42

c. 58
d. 4

..

Yraag 5
19
b.

0

c . 65
d . 15

-0 ,29
( verw I j derd
oij analyses)

(ven<ijderd
bij analyses)

d. 15
Vraag 5

--0,06

0 ,29

•. 25
b. 10

..

0 ,31

0,50
Vraag 10
p.0 ,05

0, 18

-0, 13

8
b. 58

vraag 3

Yraag 9

5

Vraag 6
p..0 ,27

c . 85
d.

rit

c. 31

Yraag 8

0
b. 10

r!t

d . 27

0 . 16

a.

Vers le B

0 ,23

TOETSRESULTATEN

Elektriscne appara ten ln nuis

Elektriscne apparaten in hui s

Ve rs le B

r It

~
•• 47

0 ,04

vers le A

r it

~

0 ,25

ri t
Vraag b

a . 12

a. <2

b. 13
c-. · 64 .

b.
c. 6&

d . 12

d.

0 , 27

0 .18

a. 14

Vraag 7

o.;o

8

a.

b. ti6

b.

c.

c.

d. 16

d . 75

8

b. 10
c. 29

d. 14

d. 58 ..

0 .~8

0
......

b. ;,2
c. 1;,

b. 24

c. 49

d. 19

d. 10

a. 68

b. 27

o.

c.

c. 16

d. 12

d.

.. z

0 .27

1

Vraag 9

o.
c•

..

c. 97
d.

p=O , 63

b. p=0 , 44

Vraag 5
a.
b.

'"

d.
0 .38
0,43

b. 20

~

9

d . 63

0 .33

..

Vraag 10
p=O ,62

0 ,47

b. p.O .39

0 ,54

~

0 ,39

0, 19
p=O ,21
Vraag 12

0 ,47

0,36
Vraag 13
p=O ,79

~
p.O ,75

Vraag 9

p=O ,49

Vraag 12
p«l , 36

68

c . 15

0 ,21

c. 79
d.

0 ,26

24

p=O ,67

6

..

0, 11
p.0. 11

0 ,25

4

Vraag 5

3

d.

c. 44

Vraag 10

0, 16

14

Vraag 8

b. 57

b. 47

p=O. 74

b.

..

c . 11
d. 30

..

0 ,41

0 .27

1

Vraag 4

vraag 4

· Vraag 7

a. 54

a.

0 .26

14

• . 45
N

..

·vraag 8

0 ,37

0, 19

3

b. 11

Vraag 3
Vraa g 3

vraag 6
a.

c. 28

Vra•g 2
Vraag 2

rl t

0 ,37

"

0 ,37

TOETS~ESULTATEN

Comnun lea tie

Conrnunicatle
Versie A

rit

~
a. 91

o,02

o.10

a.· 3

0

b. 78

c.

o

c.

0,03

vraag 7

-0, 16

3

a. 13

(verwijderd

b. 78

b. 28

IJlj analyses)

c. 19

c. 56

a.

d.

o

Vraag 3
a.

o

.....

b.

N

c. 94
d.

o,06

b. p.O. 53
Vraag 9

o,39

d.

d.

Vraag 2

a. 63
b.

6

Vraag 10
p:(),53

0 , 41

~
p.O ,53

o,24

'lraag 12

-0, 13

c. 28
d.

3

Vraag 5
a.

o

b. 88

o,31
(verwijderd

3

b. 13

DiJ analyses)

b.

c.

o

a.

o,67

b. 66
c. 31
d.

o

d. 13

o
o

Vraag 8
a. P"', 78
D. p=0,63

o,48
o.26

Vraag 9

0,46

p:() ,32

o,42

a. 53

·1r~aq

b. 13
c. 34

p.O ,38

d.

u

10

u , 32

iraag 11

o.w

p.0,53

..

3

o .25
~rJ.ac :~

0,01

p.O. 19

b.

p.0. 16

Vraag 7
a. 75

Vraag 5

o,31

c. 88

c.
d.

o,32

3

a. 13

Vraag 4

0, 19

o,35

9

D. 81
c.

p.O ,34
Vraag 4

~
a.

6

Vraag 3

o,40
o,34

rlt

c.

d

Vraag 8
a . p.0,69

3

~
a. 91

c. 84

d.

o ,01

rit

b.

d. 16

Vraag 2

r--.

Vraag 6

b.
d.

Versie B

rit

Vraag 13
p.0 ,78

o. 10

d.

9

vr...J 13
p.O , 25

o,37

TOETS~ESULTATEN

Qater ln huis

Water in huis
Versie
Versle A

ri t

~
a. 14

0 ,04

Vraag 6

0,£1

~
a. 12

0 ,21

..

~6

a.

&

b. 14

b. 57

10

c. 19

c. 22

c. 25

c. St ··
a.

d. 56

d. 11

so

Vraag 2
0. 17

Vraag 7

0 ,28

0 ,34

Vraag 7
a.

a. 10

a.

8

a. 22

b.

4

b. 58

c. 80

c.

78

c. 81

c. 10

d.

9

d.

3

d.

d. 10

o.o<:

0,31

c. 84

Vraag 9

0 ,l9

d.

d.

po() ,42
0, 19

a.

a.

0

Vraag
po-0 .oo

a.

a.

2
3

po(),84

c. 90
d.

Vraag 10

~

5

a. 10
18

. tl. 16

0 ,39

0,33

vraag 10

0 ,46

p.0 ,S7

b. 60

c.

35

0 ,31

d.

4

0, 18

a.

~

0 ,34

p=0,8l

p=O ,28
0,30

Vraag 12
p:(),74

8

c. 23
Vraag 13
p:() ,41

0,29

vraag 12

0,22

p:() ,66

b. 13

iJ. 57

c.

Vraag 9

2

Vraag 5
Vraag 5

0 ,25

po-0 ,48

Vraag 4
0,09

Vraag 8
po(),51

c. 67

6

b.

0 ,04

0

b. 31

b. 10

Vraag 4

b. 12

1

Vraag 3
~

Vraag 3

0 ,27

7

b.

8

0 ,32

9

0.

Vraag 2

.....
N

rl t

rl t

b. 12
d.

N

B

ri t

0 ,35

d. 55

vraag 13
p.() ,57

0 ,31

Aanvulling bij tabel 5.8. Significante verschillen per afhankelijke variabele bij · de summatieve evaluatie
beroep

sexe

hobby

vader

"'
"
N

variabele

t-waarde

leuk
makkelijk
relevant
t e mens
t e nat
t e vaard
interesse
rolverd
belang
breed
toegank
hard
zacht
tscore

-11,5
-3,6
-1,6
0,9
-4,8
-0,5
-13,9
6,2
-1,9
-5,l
-10,3
-3,2
-1,4
-0,8

zelf

p-waarde

t-waarde

p-waarde

0,00

-1,3
0,0
-0,9
0,8
-1, I
-1,l
-2,6
-0,l
-0,7
-0,3
-2,4
-0,4
-0,8
-1,6

0,21
0,99
0,37
0,45
0,27
0,29
0,10
0,95
0,48
0,74
0,02
0,68
0,44
0,12

o,oo
0,11
0,53

o,oo

0,61

o,oo
o,oo
0,05

o,oo
o,oo
o,oo
0,16
0,41

t-waarde
-12,9
-5,l
-1,4
1,1
-4,8
-0,7
-18,7
1,5
-3,0
-6,6
-11,0
-2,l
-0,3
0,2

p-waarde

o,oo
o,oo
0,16
0,27

o,oo
0,50

o,oo
0,14

o,oo
o,oo
o,oo
0,04
0,76
0,85

t-waarde
-11,9
- 3,7
-0,8
0,8
-4,l
-2,7
-14,2
2,6
-3,7
-5,7
-11,l
-2,9
-0,8
-l,4

p-waarde

o,oo
o,oo
0,41
0,45

o,oo
0,01

o,oo
0,01

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,45
0,17

Aanvulling bij tabel 5.8. Significante verschillen per afhankelijke variabele bij de summatieve evaluatie
kl as

nat

kl as-

les-

type

.......
"""

N

variabele

t-waarde

p-waarde

t-waarde

p-waarde

leuk
makkelijk
relevant
t e mens
t e nat
t e vaard
interesse
rolverd
belang
breed
toegank
hard
zacht
tscore

-12,l
-5,0
-0,6
-0,6
-6,9
-0,5
-14,1
2,1
-0,2
-3,9
-7,2
-2,9
-1,9
-0,3

o,oo
o,oo

0,7
0,8
-0,6
-1,3
-1,7
-1,0
0,6
-2,7
1,0
1,9

0,49
0,41
0,58
0,19
0,10
0,34
0,56
0,01
0,30
0,05
1,00
0,90
0,01
0,52

0,54
0,58

o,oo
0,61

o,oo
0,04
0,81

o,oo
o,oo
o,oo
0,06
0,75

o,o

-0,1
-2,8
-1,4

t-waarde
-l,5
1,2
-0,9
6,5
-0,7
-4,5
-3,l
4,4
-3,l
1,8
-3,2
0,9
4,6
-17 ,5

prakt
p-waarde
0,14
0,23
0,36

o,oo
0,48

o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,07

o,oo
0,35

o,oo
o,oo

t-waarde
-2,6
3,7
0,6
6,6
0,6
-2,6
-2,9
0,1
0,6
-0,5
-1,2
2,0
8,2
-6,9

p-waarde
0,01

o,oo
0,54
o,oo
0,52

o,oo
o,oo

0,93
0,55
0,63
0,22
0,04

o,oo
o,oo

Aanvulling bij tabel 5.8. Significante verschillen per afhankelijke variabele bij de summatieve evaluatie
prakt

doc
vern

II"\

"
N

variabele

t-waarde

p-waarde

t-waarde

p-waarde

leuk
rnakkelijk
relevant
t e mens
t e nat
t e vaard
interesse
rolverd
belang
breed
toegank
hard
zacht
tscore

-3,3
-0,6
-2,8
1,0
-2,4
-0,4
-1,3
-0,4
-0,7
-0,4
-2,4
-0,7
2,2
-4,5

o,oo
0,52
0,01
0,33
0,01
0,70
0,18
0,67
0,47
0,68
0,02
0,49
0,03

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

0,06
0,12
0,01
0,02

o,oo

o,oo
0,19
0,02
0,09
0,18
0,06
0,13
0,33
0,32
0,00

- 276 BIJLAGE 8.

TOELICHTING BIJ ENKELE STATISTISCHE TERMEN

In deze bijlage worden enkele termen uit de statistiek, die bij
sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, _kort toegelicht voor die
lezers, die niet vertrouwd zijn met deze termen.
Een serie meetwaarden voor de grootheden x en y noteren we als xi en Yi·
Het aantal meetpunten noemen we N.
De gemiddelden van xi en Yi noteren we als x en y.
De standaarddeviatie van de reeks meetwaarden voor x is: Sx=
).: (xi-X)/N.
De variantie in x is: Vx=s2x·
De gestandaardiseerde score van xi is: Zi= Xi-X •
Sx
De (lineaire) correlatiecoefficient tussen x en y is: r xy=_l_ L: (xi-X}(Yj-Y) •
----N
sxsy
De item-totaal-correlatie (rit-waarde) van een item in een toets is de
Oineaire) correlatiecoefficient tussen de score op het betreffende item en de
totale score op de toets.
De p-waarde van een item is het percentage goede antwoorden op het item.
De homogeniteitscoefficient (Cronbach' s) alpha van een toets of vragenlijst
is een maat voor de interne consistentie van de reeks items. Deze wordt
berekend op grond van de onderlinge correlatie tussen de items.

J~
,.,

'

,.,"'

De t-toets is een statistische . toets om de (normaal verdeelde) antwoorden
van twee subgroepen met elkaar te vergelijken.
De varianties van de afzonderlijke subgroepen worden gecombineerd tot de
zogenaamde I pooled variance': s2=(N 1-l )s21 +(N2-l )s22.
N1 +N2-2

De t-waarde van twee normale verdelingen is in handboeken getabelleerd.
Deze hangt mede af van de waarde van N 1+N2-2 (het aantal 'vrijheidsgraden).
Hoe verder de waarde van t afwijkt van O, hoe groter de waarschijnlijkheid,
dat de subgroepen van elkaar verschillen. De waarschijnlijkheid, dat t groter
is dan een zekere waarde +T of kleiner dan -T is de p-waarde bij de
t-waarde T (bij 'twee-zijdige' toetsing). Hoe kleiner de p-waarde, hoe groter
de waarschijnlijkheid dat de subgroepen verschillen.
Wanneer de verdelingen zover uit elkaar liggen, dat de p-waarde kleiner is
dan 5% noemt men het verschil tussen de subgroepen significant op
5%-niveau (het significantie-n.iveau alpha is dan 5%).

- 277 Factor analyse is een statistische analyse, die ertoe dient om het aantal
variabelen te reduceren. Alle items worden beschreven als lineaire
combinatie van een klein aantal nieuwe variabelen, factoren geheten:
Zj';ajl F J +ajzFz+ • • • +ajmFm+Ujdj (daarin zijn Fi de gemeenschappelijke
factoren en Uj een variabele, die uniek is voor het betreffende item j. De
aij heten de factor-ladingen).
Het berekenen van de factoren komt neer op het oplossen van een stelsel
lineaire vergelijkingen. De wortels van deze vergelijkingen heten de
eigenwaarden van de factoren.
De meest gebruikte methode voor het bepalen van de factoren is de
hoofdcomponenten methode ('principle component method'). Deze voert de
berekening zodanig uit, dat eerst de factor met de meeste verklarende
variantie bepaald wordt, dan de factor die op een na de meeste verklarende
variantie heeft, enz.
Nadat de factoren bepaald zijn wordt meestal een rotatie uitgevoerd.
Daarbij worden de assen van de factorruimte geroteerd. Bij de varimax
rotatie wordt deze rotatie zodanig uitgevoerd, dat elke factor op een klein
aantal variabelen zo groot mogelijke factor-ladingen heeft.
Regressie analyse houdt in het bepalen van de best aansluitende lijn door de
meetpunten volgens het principe van de kleinste kwadraten methode. Bij
enkelvoudige regressie doet men dat voor een afhankelijke variabele y en
een onafhankelijke variabele of predictor x (de vergelijking van de te
bepalen lijn is dan y=b+ax). Bij meervoudige of multipele regressie doet men
dit voor een afhankelijke variabele y en meer dan een predictoren (de te
bepalen vergelijking is dan y=b+a l x l +azxz+ . • • +anxn>·
Wanneer de meetwaarden Xi worden omgezet in gestandaardiseerde scores zi
zijn de coefficienten in de vergelijking gelijk aan de gestandaardiseerde
regressie coefficienten beta.
Verkerk (1983) geeft een iets uitgebreidere beschrijving van een aantal
statistische methoden voor lezers, die daar niet vertrouwd mee zijn.
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STELLING EN

behorende bij het proefschrift van

M~J.

de Vries

Eindhoven, 26 februari 1988

1. Het schoolvak 'techniek'

kent, in tegenstelling tot het vak natuurkunde

en andere schoolvakken, geen traditie. De ontwikkeling van dit vak heeft
daarom een aantal specifieke problemen, die voor de andere vakken niet
gel den.
2. Voor

de

ontwikkeling

van

het

schoolvak

'techniek'

is

een

initiele

opleiding van docenten voor dit vak onontbeerlijk.
3. Een samenwerkingsverband tussen de NLO-Eindhoven en de TUE biedt een
unieke

mogelijkheid

voor

de

opleiding

van

docenten,

onderzoek

en

ontwikkelingswerk voor het schoolvak 'techniek'.
4. Om tot een evenwichtige inhoud van het schoolvak 'techniek'
is

een

internationale

orientatie

noodzakelijk.

In

het

te komen

bijzonder

de

ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten van
Amerika verdienen daarbij de aandacht.
Dit proefschrift, hoofdstuk 2.

5. Het rapport 'Techniek in de basisvorming'

van de Werkgroep .Techniek

bevat in de voorstellen voor de inhoud van het schoolvak techniek te
weinig elementen van scheikundige techniek en biotechniek.
6. In verband met de ontwikkeling van een vakdidaktiek van de technische
leerstofgebieden en het schoolvak 'techniek'

dient er een leerstpel voor

di t vak te komen.
J.W .M.A.
technische

Houben en
vakken.

J.
In:

Niekamp, Vakdidaktiek en de lerarenopleiding
Vakdidaktisch

beraat.

Liber

Amicorum

ter

gelegenheid van het 40-jarig dienstjubileum van Jan H. Raat. Eindhoven
1987.
7. Aandacht

voor

de

geschiedenis

van

de

natuurkunde

is

in

het

natuurkunde-onderwijs een geschikt middel om de complexe relatie tussen
de natuurkunde en de techniek duidelijk te maken.
K.F. Weinmann, Die Natur des Lichts. Darmstadt 1980.

8. De introductie van elementen uit het vakgebied van de biofysica in het
examenprogramma voor het vwo maakt het natuurkunde-onderwijs in de
bovenbouw voor meisjes aantrekkelijker.
9. De vernieuwing van een examenprogramma als middel om vernieuwingen
in het onderwijs te introduceren is oneigenlijk, maar doeltreffend.
J.

Smit, Ontwikkelingen

in

het natuurkunde-onderwijs

van

de

laatste

jaren. In: Terug naar de basis? Verslag van het symposium gehouden ter
gelegenheid van het 40-jarig dienstjubileum van prof.dr. Jan H. Raat.
Eindhoven 1987.
10~

Ten

onrechte

wordt

in

verschil lende

boeken

voor

het

natuurkunde-onderwijs voor het mavo, havo en vwo bij de behandeling
van het
niet

geluid

vermeld.

de categorie
Juist deze

van de electronische muziekinstrumenten

categorie speelt

in de leefwereld van

v~el

leerlingen een belangrijke rol.
11. De overeenkomsten tussen Oosterse religies en de quantummechanica, die
Capra

en

Zukav

hanteren

bij

hun

populair-wetenschappelijke

beschrijvingen zijn slechts op uiterlijke kenmerken gebaseerd en dragen
niet bij tot inzicht in de quantummechanica.
M. Korzec, De kitsch van het holisme. Utrecht/ Amsterdam 1986.
12. Bij de introductie van nieuwe interactieve onderwijsmedia dient men te
oedenken

dat

de

docent

nog

altijd

het

meest

interactieve

onderwijsmedium is.
13. De mogelijkheid om

de identiteit van het christelijk onderwijs in de

Basisvorming gestalte te geven is niet beperkt tot de 20% vrije ruimte.
Bedreiging

van

de

vrijheid

van

inrichting

is

dan

ook

geen

valide

argument tegen de invoering van de Basisvorming.
K. de

Jong,

Basisvorming

Verkenningen 2/87, 70-78.

in

het

onderwijs.

Christen Democratische

14. De benoeming van Deputaten voor samensprekingen met de Christelijke
Gereformeerde

Kerken

door

de

afgelopen

Generale

Synode

van

de

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kan in combinatie met een positieve
reactie

van

de

volgende

Generale

Synode

van

de

Christelijke

Gereformeerde Kerken een krachtige stimulans zijn voor de toenadering
van beide kerken op plaatselijk niveau.

15. Het
over

is

verbazingwekkend

het

aantal

proefschrift,

dat

promovendi

maar . ook

met

er
dat
een

geen onderzoeksgegevens . bekend zijn
het

onderzoek

stress

en/of

niet
een

alleen

met een

gestrand

huwelijk

afsluit, terwijl dit toch het beeld is dat de buitenwacht heeft.
E. Sanders, De meerwaarde van het doctoraat. Intermedfair 23(1987),
23-27.

