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Inleiding
Nu wij (Roel Boerekamps en Erik Stok) allebei een tijd les hebben gegeven is ons
opgevallen dat de huidige methodes, zoals Chemie en Nova, over het algemeen veel focus
leggen op scheikundige berekeningen en veel minder aandacht geven aan de achterliggende
scheikundige concepten en de verbindingen tussen die concepten. In het bijzonder zien wij dit
terug in het onderwerp zuren en basen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen naast het
uitrekenen van pH-waardes en concentraties ook inzicht hebben in de concepten en begrijpen
waarmee zij bezig zijn. Oppervlakkig leren van de stof is vaak de kern voor het niet beheersen
van deze basiskennis, een reproductieve en betekenisloze manier van studeren.
De eindexamens scheikunde van de afgelopen jaren laten duidelijk zien dat de leerling
gevraagd wordt om de leerstof toe te passen en inzichten te combineren om tot een goed
antwoord te komen. Een term die hierbij hoort is wendbaarheid, hoe gaat een leerling om met
zijn kennis, de details en de vraagstelling? Betekenisvol leren biedt die mogelijkheid waar de
leerling met de diep geleerde concepten kan analyseren, toepassen en concluderen.
Wij hebben drie visuele puzzels ontwikkeld voor de zuur-base theorie binnen
scheikunde waarbij de leerlingen achter de pH-waarde kijken, waar op macro- en microniveau
het zuur-base proces bekeken wordt en waar begrip en kennis gecombineerd worden om tot
oplossingen te komen. Scheikunde is meer dan berekeningen, het helpt leerlingen als ze het
zuur-base mechanisme op microniveau kunnen voorstellen. Dit verslag laat zien wat de
uitkomsten zijn van dit onderzoek met de visuele puzzels.
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1. Theoretisch kader van het onderzoek
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk brengen wij het theoretisch kader van ons onderzoek in kaart. Ten
eerste geven we een definitie van diep leren en de betekenis daarvan voor het scheikunde
onderwijs.
Vervolgens leggen wij het verband tussen de definitie van diep leren en cognitieve
niveaus volgens de taxonomie van Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001) en de RTTI
taxonomie van Drost & Verra (2012).
Daarna gaan we in op de kenmerken van onderwijs dat diep leren ondersteunt volgens
Sawyer (2006). Daarbij bespreken we ook de leeractiviteiten die passen bij de hoog
cognitieve leerdoelen die samenhangen met diep leren. Hier maken we gebruik van het werk
van de University of Waterloo (2006). Ook komt hier de waarde van visueel leermateriaal aan
de orde volgens Wu et al. (2010), Engel et al. (2018), Smith et al. (1996) en Bobek et al.
(2016).
Tot slot zoomen we in op een specifiek onderzoek van Engel et al. (2018) naar het
effect van visueel instructiemateriaal in het scheikunde onderwijs, namelijk het gebruik van
visuele puzzels. Het onderzoek van Engel et al. (2018) is als uitgangspunt genomen voor het
door ons uitgevoerde onderzoek dat in dit verslag wordt toegelicht. In navolging van Engel et
al. hebben wij scheikundige puzzels ontworpen over de zuur base theorie voor VWO 5,
volgens dezelfde principes als Engel et al. (2018). Wij onderzoeken het effect van deze
instructiemethode op het diep leren van VWO 5 scheikunde leerlingen.

1.2 Een definitie van diep leren en de betekenis daarvan voor Scheikunde onderwijs
Diep leren, ook wel vaak aangemerkt als betekenisvol leren (Marée, 2013) wordt
volgens Marée (2013) breed beschreven als het vermogen om (1) nieuwe kennis, feiten en
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ideeën kritisch te analyseren, onderzoeken en te verklaren (2) door deze te verbinden aan
bestaande kennis, concepten of principes en (3) aan het bewustzijn van de eigen ontwikkeling
in het leerproces (Alexander Murphy, 1999; Ashburn & Floden, 2006; Ausubel, 1963, 1968,
2000; Biggs, 1999; Biggs & Tang, 2007; Chin & Brown, 2000; Entwistle, 2000; Ramsden,
1997, 2003; Swyer, 2006). In Figuur 1 geven wij deze definitie schematisch weer.

Figuur 1 Schematische weergave van de definitie van diep leren uit Marée (2013)

Diep leren staat in contrast met oppervlakkig leren (surface learning). Surface learning
is leren met het doel om de huidige taak af te ronden, waarbij er geen relaties worden gelegd
tussen concepten (Enthwistle, 2000). Volgens Fergusson-Hessler en Jong (1993) speelt
oppervlakkige verwerking van informatie altijd een bepalende rol bij het leren van exacte
vakken. Bij oppervlakkige verwerking wordt de ontvangen informatie (rekenkundig en
inhoudelijk) als het ware ingeprent. Bij toetsing wordt de informatie naar boven gehaald,
gereproduceerd en na korte tijd vergeten.
De eindexamens scheikunde van de afgelopen jaren laten echter duidelijk zien dat de
leerling gevraagd wordt om de leerstof toe te passen en inzichten te combineren om tot een
goed antwoord te komen. Opgave 15 en 25 uit het scheikunde eindexamen VWO 2019 1e
tijdvak (College voor toetsing en examens, 2019) zijn goede voorbeelden hiervan. Voor deze
opgaven moeten leerlingen analyseren en visualiseren wat de situatie is en hoe deze gaat
veranderen om een goed antwoord op de opgaven te kunnen geven. Chemische concepten
zoals micro/macro-denken, titreren en chemische reacties komen hierbij aan de orde.
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Oppervlakkig leren is niet voldoende om te voldoen aan deze eisen. Scheikunde onderwijs dat
diep leren ondersteunt is belangrijk voor een goede examenvoorbereiding, maakt leren leuker
en biedt leerlingen de mogelijkheid om met diep geleerde kennis scheikundige vraagstukken
te analyseren, beoordelen en met nieuwe oplossingen te komen.
Dit gezegd hebbende is het dus van belang het diep leren te vertalen naar cognitieve
kennisniveaus die gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor het bepalen van de juiste
leerdoelen, instructiemethoden, instructiemateriaal en toetsing. In de volgende paragraaf gaan
we daarop in.

1.3 Diep leren en cognitieve niveaus
Volgens de definitie van diep leren uit het proefschrift van Marée (2013) is diep leren
dus het vermogen om (1) nieuwe kennis, feiten en ideeën kritisch te analyseren, onderzoeken
en te verklaren (2) door deze te verbinden aan bestaande kennis, concepten of principes en (3)
aan het bewustzijn van de eigen ontwikkeling in het leerproces.
Hieronder beschrijven we twee taxonomieën van cognitieve kennisniveaus en leggen
we het verband met deze definitie van diep leren uit het proefschrift van Marée.
De RTTI taxonomie van Drost & Verra (2012) onderscheidt vier niveaus van
cognitieve niveaus/leerdoelen: Reproductie (R), Toepassingsgericht niveau 1 (T1),
Toepassingsgericht niveau 2 (T2) en Inzicht (I). Deze worden in Figuur 2 weergegeven.
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Figuur 2 RTTI Taxonomie van Drost & Verra (2012)

Niveau R richt zich op het herinneren en correct weergeven van ingeprente kennis en
informatie. Het gaat dus om reproductie, waarbij de leerling zelf geen toevoegingen doet aan
de betreffende kennis of informatie. T1 betreft het toepassen van kennis volgens een getrainde
methode in een situatie die vergelijkbaar is met de situaties waarin is geoefend. T2 betreft het
toepassen van kennis in en situatie die niet herkenbaar is voor de leerling maar wel met een
eerder getrainde methode of een combinatie van getrainde methodes is op te lossen. Niveau I,
het inzichtsniveau, houdt in dat de leerling zelf een context en een methode construeert om tot
een antwoord te komen. Wanneer we deze taxonomie vergelijken met het cognitieve niveau
waarop diep leren zich richt volgens Marée (2013), namelijk het ‘kritisch kunnen analyseren,
onderzoeken en verklaren van nieuwe kennis, feiten en ideeën’, zien wij een verband met de
niveaus T2 en I uit de RTTI-taxonomie. De lagere cognitieve niveaus R en T1 zien wij terug
in het tweede deel van de definitie van Marée (2013), namelijk de bestaande kennis,
concepten of principes die verbonden wordt aan de nieuwe kennis, feiten en ideeën. Dit is
onzes inziens een relevant gegeven. Zonder aanwezigheid van kennis uit de lagere cognitieve
niveaus is diep leren niet goed mogelijk.
Naast de RTTI-taxonomie, die vooral veel bij het ontwikkelen van toetsen wordt
gebruikt, bespreken we hieronder de taxonomie van Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001).
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Binnen de taxonomie van Bloom worden 6 cognitieve niveaus onderscheiden: van
‘onthouden’ via ‘begrijpen’ en ‘toepassen’ naar de hogere cognitieve functies als
‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren’ (Anderson & Krathwohl, 2001). Deze taxonomie wordt
in Figuur 3 visueel weergegeven.

Figuur 3 Taxonomie van Bloom (Anderson & Kratwohl, 2001)

Het laagste niveau, onthouden, richt zich op het kunnen reproduceren of herkennen
van kennis. Het tweede niveau, begrijpen, richt zich op het kunnen interpreteren en uitleggen
van het betreffende kennisonderdeel. Een leerling kan voorbeelden geven, een kennisconcept
beschrijven of uitleggen. Het derde Bloom niveau gaat om het kunnen toepassen van kennis.
Dit kan het uitvoeren van een berekening zijn of het oplossen van een herkenbare vraag. Het
vierde niveau betreft het analyseren van kennis. Het in stukjes opknippen van kennis of een
situatie en het onderzoeken van de onderlinge verbanden. Het vijfde niveau betreft het
evalueren van kennis. Het gaat hier om het maken van beoordelingen op basis van de
gevonden kennisbewijzen. Het hoogste cognitieve niveau is creëren. Op dit niveau gaat het
om het combineren en gebruiken van verschillende kennis om tot iets nieuws en
oorspronkelijks te komen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een creatief ontwerp waarin
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verschillende kennisgebieden zijn meegenomen, maar ook om een creatieve oplossing voor
een probleem, waarbij meerdere kennis is gecombineerd.
Wanneer we Bloom’s taxonomie vergelijken met het cognitieve niveau waarop diep
leren zich richt volgens Marée (2013) zien we ook hier een verband met de hogere cognitieve
niveaus ‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren’. Daarnaast zien we ook hier dat de kennis van
de drie lagere cognitieve niveaus passen bij het tweede deel van de definitie van Marée
(2013), namelijk de bestaande kennis, concepten of principes die verbonden wordt aan de
nieuwe kennis, feiten en ideeën.
De RTTI-taxonomie van Drost & Verra (2012) en de taxonomie van Bloom
(Anderson & Krathwohl, 2001) vertonen overeenkomsten, alhoewel ze niet volledig op elkaar
te leggen zijn. In Figuur 4 wordt dit schematisch weergegeven.

Figuur 4 Vergelijking van de Bloom- en RTTI taxonomie.
Bloom

Bloom

Bloom

Bloom

Bloom
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RTTI

RTTI

Reproductie
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Toepassingsniveau 2
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De R van reproductie lijkt grotendeels overeen te komen met het Bloom-niveau
Onthouden. Dit geldt ook voor het hoogste niveau van Bloom: Creëren, dat lijkt samen te
vallen met het hoogste niveau Inzicht uit de RTTI schaal.
In toepassingsniveau 1 van RTTI gaat het om het herkennen van gelijksoortige
situaties als de oefensituatie en het toepassen van de geleerde kennis. Dit vraagt begrip
(Bloom: Begrijpen) en het vermogen om kennis, principes of concepten toe te passen in
gelijksoortige situaties (Bloom: Toepassen). In toepassingsniveau 2 van RTTI gaat het om het

Visuele puzzels voor het dieper leren van scheikunde

13

toepassen van kennis in situatie die niet direct herkenbaar zijn voor de leerling, maar die wel
met aanwezige kennis of methoden opgelost kan worden, of met een combinatie daarvan. Dit
betekent dat de situatie geanalyseerd en beoordeeld moet worden (Bloom: Analyseren en
Evalueren). Wat is er aan de hand? Wat zijn de kenmerken van de situatie? Wat betekent dat
voor de oplossing? Vervolgens zal de leerling teruggrijpen op aanwezige kennis en methodes
om deze, al dan niet gecombineerd, te gebruiken (Bloom: Toepassen) om de situatie op te
lossen.
In beide taxonomieën zien we dat diep leren zich richt op het meer hoog cognitief
denken en gebruik maakt van kennis van een lager cognitief niveau. Martinez & McGrath,
(2014) onderschrijven de relatie met hoog cognitieve leerdoelen en noemen deze van groot
van belang voor krachtige leeromgevingen voor diep leren.
De Bloom-taxonomie en de RTTI-taxonomie hebben beide hun waarde. In dit
onderzoek zijn beide taxonomieën gebruikt bij de operationalisatie van de onderzoeksvragen
over diep leren in het design van de puzzels en de toets. In het tweede hoofdstuk over de
onderzoeksopzet wordt hier dieper op ingegaan.
Als afsluiting van deze paragraaf vatten we de besproken taxonomieën van cognitieve
niveaus en de relatie met de diep leren schematisch samen in Figuur 5.

Visuele puzzels voor het dieper leren van scheikunde

14

Figuur 5 Samenvatting definitie diep leren en de relatie met taxonomieën van cognitieve
niveaus.

1.4 Onderwijs dat diep leren ondersteunt
Nu we stil gestaan hebben bij de relatie tussen diep leren en cognitieve kennisniveaus
gaan we in op hoe onderwijs, dat diep leren ondersteunt, eruitziet.

1.4.1 Kenmerken van onderwijs dat leidt tot diep leren
Sawyer (2006) benoemt zes kenmerken van onderwijs dat leidt tot diep, c.q.
betekenisvol, leren: (1) leerlingen verbinden nieuwe ideeën en concepten aan reeds aanwezige
kennis en ervaring, (2) leerlingen integreren eigen kennis in intergerelateerde conceptuele
systemen, (3) leerlingen zoeken naar betekenis, patronen en onderliggende principes (4)
leerlingen beoordelen nieuwe ideeën en verbinden daar conclusies aan, (5) leerlingen
begrijpen de (interne) dialoog waarmee zij kennis opbouwen en onderscheiden argumenten en
bewijzen van elkaar en (6) zij reflecteren op het eigen begrip en het eigen leerproces.
De benadering van Sawyer (2006) richt zich op de kenmerken van het leerproces die
tot diep leren leiden. Uiteraard speelt motivatie ook een rol bij diep leren. Leerlingen zullen
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eerder tot diep leren overgaan wanneer het onderwerp hun interesseert of relevantie voor hen
heeft (Trilling & Fadel, 2009).

1.4.2 Leeractiviteiten die leiden tot diep leren
De vraag is ook welke leeractiviteiten leiden tot een leerproces zoals Sawyer (2006)
beschrijft. De universiteit van Waterloo (2006) heeft aan de verschillende cognitieve niveaus
van Bloom leeractiviteiten verbonden die zij weergeven in de vorm van werkwoorden. In
Figuur 6 staan deze weergegeven.
Figuur 6: Taxonomie van Bloom toegepast, University of Waterloo, Centre for Teaching
Excellence (2006).

Zoals in de voorgaande paragraaf besproken is, zijn de drie hogere cognitieve niveaus van
Bloom verbonden aan de focus van diep leren, namelijk het kritisch analyseren, onderzoeken
en verklaren van nieuwe kennis, feiten en ideeën. Volgens de University of Waterloo (2006)
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ondersteunen leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld het categoriseren, vergelijken, tegen elkaar
afzetten, of bevragen van bijvoorbeeld stellingen of een aanpak, leerdoelen op Analyseniveau.
In het Evaluatieniveau zien we zelfde soortige activiteiten terugkomen, aangevuld met
leeractiviteiten gericht op het maken van een beoordeling en het onderbouwen daarvan.
Voorbeelden van activiteiten zijn het bekritiseren, verdedigen, rechtvaardigen, aanbevelen of
ondersteunen van bijvoorbeeld uitgangspunten, een analyse of een aanpak.
Voor het Creëren niveau zien we leeractiviteiten gericht op hypothetiseren, synthetiseren, iets
samenstellen, ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, berekenen. Kortom: activiteiten waar meer
kenniselementen gecombineerd worden en waaraan de leerling iets van zichzelf toevoegt.
De uitwerking van de niveaus van de Bloom taxonomie naar activiteiten is waardevol.
Het helpt bij het ontwikkelen van vragen en opdrachten om de leerling te helpen zich te
ontwikkelen naar het cognitieve niveau van het betreffende leerdoel. Ook zijn deze
activiteiten nuttig voor het vertalen van de leerdoelen naar vragen/opdrachten in een toets.
In dit onderzoek is daar ook gebruik van gemaakt. In hoofdstuk 3 over de
onderzoeksmethode komen we hierop terug.

1.4.3 Het gebruik van visuele leermiddelen bij het (diep) leren van scheikundige
concepten.
Zoals eerder aangegeven leggen de huidige methodes, zoals Chemie en Nova
(Malmberg, 2018; Noordhof Uitgevers, 2014, 2018) veel accent op het leren van
berekeningen en veel minder op het ontwikkelen van inzicht in en de verbinding tussen de
achterliggende scheikundige concepten. Met alleen rekenopgaven kunnen de achterliggende
concepten echter niet goed overgebracht kunnen worden (Nakheleh, 1993). Hierdoor kunnen
leerlingen de stof verschillend interpreteren (Feige, 2017) waardoor misconcepties kunnen
ontstaan.
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Smith et al. (1996) hebben aangetoond dat het leren van concepten effectiever is
wanneer er gebruikt wordt gemaakt van afbeeldingen in plaats van het leren van alleen maar
algoritmen. Zij liepen toen ook al tegen het probleem dat leerlingen vaak berekeningen
leerden zonder goed de achterliggende theorie te begrijpen binnen het vak scheikunde.
Zij zijn vervolgens aan de slag gegaan om leerlingen zelf chemische situaties te laten
tekenen op microniveau. Met deze methode werden leerlingen gestimuleerd goed na te
denken over situaties en werd hun ruimtelijk inzicht vergroot. Recenter onderzoek van Bobek
et al. (2016) ondersteunt dit. In hun vergelijkbare onderzoek kwamen ook zij tot de conclusie
dat het maken van afbeeldingen leidt tot een effectiever begrip van concepten. Tegelijkertijd
komen misconcepties gemakkelijker aan het licht waardoor ze verholpen kunnen worden.
Leerlingen wordt getoond hoe een juiste situatie eruitziet. Door afbeeldingen te combineren
met berekeningen wordt een beter begrip van concepten bereikt (Smith, 1996; Bobek, 2016).
Door een beter begrip van de theorie presteren leerlingen ook beter op probleem oplossen.
Probleem oplossen, in de zin van het analyseren van een situatie, de oorzaken achterhalen,
alternatieve oplossingen bedenken en beoordelen en vervolgens uitvoeren, is een hoog
cognitieve vaardigheid die wij associëren met diep leren. Mayer et al. (1989) heeft laten zien
dat leerlingen beter zijn in probleem oplossen wanneer zij van tevoren afbeeldingen hebben
gekregen die situaties en concepten illustreren. De afbeeldingen in combinatie met korte tekst
met uitleg gaf het beste resultaat in tegenstelling tot wanneer alleen tekst werd gebruikt.
We zoomen in op een specifiek onderzoek dat Engel et al. (2018) hebben uitgevoerd.
Zij hebben het principe van ‘zoek de verschillen’ vertaald naar een manier om scheikundige
concepten te leren aan leerlingen. Zij ontwikkelden afbeeldingen van scheikundige situaties
waar verschillen en fouten in zitten en boden die aan leerlingen aan als een soort van puzzel.
Engel et al (2018) noemt deze ‘zoek de fouten’- afbeeldingen “Fehlersuchbilder” (FSB). In
zijn onderzoek beschrijft hij 3 verschillende FSB’s die elk een ander niveau hebben. Het
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eerste en makkelijkste type is een FSB die bestaat uit 2 afbeeldingen waarbij een afbeelding
een juiste situatie illustreert en een andere een situatie met fouten. Dit type komt ook overeen
met de klassieke ‘zoek de verschillen’ puzzels. Hierbij kijken leerlingen dus alleen naar wat is
er anders en waarom klopt dit niet. Bij het tweede type FSB krijgen leerlingen ook 2
afbeeldingen, maar beide afbeeldingen bevatten fouten. Wat in de ene afbeelding fout is, staat
in de andere goed getekend. Het is dus aan de leerling om de verschillen de zoeken en zelf de
beoordelen wat fout is en waarom. Als laatste wordt een FSB beschreven die het moeilijkste
is. Deze FSB bestaat uit één afbeelding die een situatie met scheikundige concepten
illustreert. In deze FSB zitten verschillende fouten verstopt. Leerlingen dienen zelf deze
fouten op te sporen in de afbeelding en uit te leggen waarom het fout is en wat het wel had
moeten zijn. Met behulp van deze visuele puzzels worden leerlingen aangestuurd om te
analyseren wat klopt en wat niet. In plaats van ze zelf iets te laten tekenen laat je ze illustraties
beoordelen en uitleggen waarom bepaalde dingen fout zijn. Dit combineert de principes van
het onderzoek van Smith et al. (1996) en Bobek et al. (2016) met dat van Mayer et al. (1989).
Leerlingen worden uitgedaagd tot kritisch nadenken scheikundige concepten in specifieke
situaties. Daarbij geldt dat leerlingen alleen in staat zijn deze puzzels goed op te lossen als ze
zich verdiepen in de lesstof. Ze hebben namelijk bepaalde scheikundige vakkennis nodig om
de fouten te kunnen vinden en te verklaren.
Hiermee zien we het verband met de definitie van diep leren (Marée, 2013). Met
puzzels worden leerlingen dus uitgedaagd om in een visuele puzzel ‘nieuwe kennis, feiten en
ideeën te analyseren, onderzoeken en te verklaren’ en tot een oplossing te komen door deze
‘te verbinden aan bestaande kennis, concepten en principes (namelijk de scheikundige, soms
algoritmische, vakkennis die nodig is voor de foutdetectie of de oplossing van de vraag).
Puzzels met fouten dagen uit tot analyse, reflectie en het beoordelen van nieuwe informatie.
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Deze bevindingen en het feit dat de samenleving verandert door toenemend gebruik
van schermen inspireert tot het doen van onderzoek naar het gebruik van visuele puzzels.
Leerlingen van deze tijd zijn namelijk meer visueel ingesteld (Wu et al., 2010). Visuele
leermiddelen zoals puzzels kunnen dus én goed aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen én hoog cognitieve vaardigheden die wij associëren met diep leren bevorderen.
Dit onderzoek richt zich op het effect van de inzet van visuele puzzels op diep leren
van scheikunde leerlingen van VWO 5 in de zuur base theorieën. De puzzels in dit onderzoek
zijn op dezelfde wijze gemaakt en opgebouwd als de visuele puzzels van Engel et al. (2018).
In Hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op deze puzzels.

1.5 Inhoudelijke focus van het onderzoek: zuur basen theorie voor VWO 5
Ons onderzoek richt zich op diep leren in de zuur basen theorie. Wij richten ons op de
concepten waarbij de volgende sub domeinen aan bod komen van het centraal schriftelijk
examen (College voor toetsen en examens, Den Haag (NL), 2019):


A10: Indicator, natronloog, titratie, zoutzuur.



A12: Micro/macro-denken.



B1: Ionen, zuren herkennen (HCl, H2SO4, H2O + CO2, CH3COOH), basen herkennen
(OH-, CO32-), verhoudingsformules.



C1: beschrijven wat er gebeurt bij het oplossen en ioniseren in water van zuren en basen,
reactievergelijking geven, aangeven welk deeltje zuur/basisch is, verschil aangeven tussen
sterke en zwakke zuren.



C2: chemisch rekenen



C5: evenwichten, concentratie/pH berekenen van zwakke/sterke zuren en basen.
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2. Onderzoeksvragen
2.1 Inleiding
Dit onderzoek richt zich op het effect van de instructiemethode visuele ‘zoek de
fouten’ puzzels (Engel & Nickel, 2018) op diep leren (Marée, 2013) van VWO 5 Scheikunde
leerlingen in de zuur basen theorie.
Om zicht te krijgen op het effect wordt in dit onderzoek gewerkt met een
experimentele groep leerlingen die visuele puzzels aangeboden krijgen naast de gebruikelijke
zuur-base instructie volgens de NOVA-methode, en een controlegroep leerlingen die alleen de
zuur-base instructie volgens de NOVA-methode krijgen,
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en de deelvragen toegelicht.

2.2 Onderzoeksvragen
We willen met dit onderzoek de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:
1. Bevordert het gebruik van visuele puzzels in de instructie, het dieper leren van Scheikunde
leerlingen in de zuur-base theorieën?

2. Hebben geslacht, profielkeuze en/of voorkennisniveau invloed op de effectiviteit van visuele
puzzels op het dieper leren van de zuur base theorieën?
2a. Is er een invloed van de profielkeuze op de effectiviteit van visuele puzzels op het
dieper leren van de zuur base theorieën?
2b. Is er een man-vrouw invloed op de effectiviteit van visuele puzzels op het dieper
leren van de zuur base theorieën?
2c. Is er een invloed van het voorkennisniveau, geoperationaliseerd als het VWO 4
eindcijfer voor Scheikunde, op de effectiviteit van visuele puzzels op het dieper leren van de
zuur base theorieën?
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2.2.1 Toelichting van de onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag 1. Bevordert het gebruik van visuele puzzels in de instructie, het dieper
leren van Scheikunde leerlingen in de zuur-base theorieën?
In navolging van Engel et al. (2018) willen wij onderzoeken of visuele scheikundige
puzzels het diep leren van leerlingen bevorderen. En hierdoor beter voorbereid kunne worden
op de eisen van het eindexamen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is het
noodzakelijk om de afhankelijke variabele ‘diep leren’ zo te operationaliseren dat deze
meetbaar is in het onderzoek.
In het theoretisch kader gingen we uit van de volgende definitie van diep leren (Marée,
2013) en hebben we de onderdelen van zijn definitie verbonden aan het cognitieve
kennisniveau van onder andere de RTTI Taxonomie (Drost & Verra, 2012). Hieronder geven
we dat weer in Figuur 7.

Figuur 7 Diep leren (Marée, 2013) en cognitieve kennisniveaus volgens de RTTI (Drost &
Verra, 2012)

Het verschil tussen leerlingen die als instructie visuele puzzels hebben gehad en leerlingen die
dat niet hebben gekregen, zullen we inzichtelijk maken met de constructie van een toets over
zuurbase die beide onderdelen uit de diep leren definitie toetst. Deze zal dus bestaan uit een
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onderdeel met vragen over de zuurbase theorie op RTTI I niveau en een onderdeel met vragen
over zuurbasen theorie op R2 of I-niveau. Beide onderdelen van de definitie zijn van belang
en zullen met vergelijkbaar gewicht meegenomen worden.
Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat wij het derde deel van de definitie van
diep leren over het bewustzijn van het eigen leerproces niet hebben uitgewerkt. Hoewel dit
onderdeel van diep leren van wezenlijk belang is, hebben wij omwille van een haalbare
omvang van het onderzoek, dit buiten beschouwing gelaten.

2. Hebben geslacht, profielkeuze en/of voorkennisniveau invloed op de effectiviteit van visuele
puzzels op het dieper leren van de zuur base theorieën?
Als eerste willen wij onderzoeken of geslacht invloed heeft op de effectiviteit van
visuele puzzels. Zijn de puzzels ‘genderneutraal’. Of helpen deze visuele hulpmiddelen
jongens meer dan meisjes of vice versa?
Daarnaast willen we de invloed van voorkennis onderzoeken op de effectiviteit van
puzzels op diep leren. Diep leren maakt volgens de definitie van Marée (2013) gebruik van
bestaande kennis, feiten en concepten. Het is dus denkbaar dat het voorkennisniveau van
leerlingen invloed heeft op de meting van diep leren. Het voorkennisniveau zou bekeken
kunnen worden aan de hand van het Scheikundecijfer van VWO 4.
Naast dat het niveau van de (voor)kennis invloed kan hebben, kan ook de aard van de
voorkennis verschil maken. Maakt het uit voor de meting van diep leren of leerlingen een NT,
NG of een NT&NG-profiel hebben.
De antwoorden op deze vragen kunnen helpen het onderwijs zo vorm te geven dat alle
leerlingen optimaal baat hebben bij de instructie.
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksmethode. We bespreken hier
de doelgroep en het instrumentarium.
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3. Onderzoeksmethode
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de doelgroep en de steekproef van het onderzoek en
gaan we in op de ontwikkeling en validering van het onderzoeksinstrumentarium.
Als eerste gaan we in op de scholen die hebben meegewerkt aan het onderzoek en de
uiteindelijke steekproef die is gebruikt voor de kwantitatieve analyse.
Vervolgens volgt een beschrijving van het onderzoeksinstrumentarium.
Het ontwerp, de validering en de toepassing van de puzzels met het antwoordmodel lichten
we in dit hoofdstuk toe. Ook de ontwikkeling van de toets, de validering en de
betrouwbaarheid komen aan de orde.

3.2 Doelgroep
In deze paragraaf bespreken we eerst de scholen die hebben meegewerkt aan het
onderzoek. Vervolgens beschrijven we de steekproef die we uiteindelijk hebben gebruikt in de
kwantitatieve analyse.

3.2.1.Deelnemende scholen, klassen en leerlingen
Voor dit onderzoek hebben we verscheidene scholen en klassen bereid gevonden om
bij te dragen aan het onderzoek. Tabel 1 laat zien dat er in totaal 3 scholen en 7 klassen.
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Tabel 1: Deelname van de scholen en klassen betrokken bij het onderzoek.
School

Klas

Puzzels/toets

Aantal leerlingen

1

V5 (2)

Puzzels 1,2,3

69

V6 (1)

Puzzel 3

30

2

V6 (2)

Puzzels 1,2,3

48

3

V5 (2)

Puzzels 1,2,3

28

Toets

53

Na het terugkrijgen van de puzzels en toetsen bleek helaas dat alleen school 3 zowel
de puzzels als de toets heeft gemaakt en zo heeft aangeleverd dat zij voor het onderzoek te
interpreteren waren. De andere bijdragen zijn zeer waardevol voor verder onderzoek, waar we
in de discussie van dit verslag nog op terugkomen, maar voor de hier geformuleerde
onderzoeksvragen helaas niet in te zetten.
De input van school 2 is gebruikt voor de interbeoordelingstest voor het valideren van
de rubrics van de puzzels.
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3.2.2 Steekproef die gebruikt is voor kwantitatief onderzoek
Hieronder, zie tabel 2, volgt een overzicht van de uiteindelijke steekproef die is
gebruikt voor de kwantitatieve analyses.

Tabel 2: Overzicht experimentgroep en controlegroep
Experimentgroep

Controlegroep

Totaal

Geslacht

Jongen: 12 (43%)

Jongen: 13 (52%)

Jongen: 25 (47%)

Aantal Jongens//Meisjes

Meisje: 16, (57%)

Meisje: 12, (48%)

Meisje: 28 (53%)

Ne= 28

Nc = 25

Nt= 53

Profiel

NT:

8 (29%)

NT:

6 (24%)

NT:

14 (26%)

Aantal leerlingen met

NG:

7 (25%)

NG:

10 (40%)

NG:

17 (32%)

profiel NT, NG, NT-NG.
Scheikundecijfer 2018-2019
Aantal leerlingen met cijfer <4,

NT-NG: 13 (22%)

NT-NG:

9 (36%)

NT-NG: 22 (42%)

<4

2 (7%)

<4

0 (0%)

<4

2 (4%)

4-5,5

2 (7%)

4-5,5

4 (16%)

4-5,5

6 (11%)

5,5-7

19 (68%)

5,5-7

15 (60%)

5,5-7

34 (64%)

7-8,5

5 (18%)

7-8,5

6 (24%)

7-8,5

11 (21%)

4,0-5,5,5,5-7,0, 7,0-8,5.

Ne= 28

Nc= 25

Nt= 53
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3.3 Onderzoeksmethode
In deze paragraaf bespreken wij de onderzoeksmethode en het instrumentarium.
3.3.1 Onderzoeks-aanpak
Beide groepen kregen dezelfde basislessen over zuur basen uit de Nova methode. De
groepen kregen ook hetzelfde aantal lessen. De experimentgroep kreeg echter naast het
NOVA-methode onderwijs drie visuele puzzels als oefening die ook nabesproken werden. De
controlegroep krijgt in de tijd die de experiment groep aan de puzzels werken, een
samenvatting en extra opgaven over zuur-base. Vervolgens hebben beide groepen dezelfde
toets gekregen. Na het experiment heeft ook de controlegroep de puzzels gekregen en
besproken zodat na het experiment de ene klas die bevoordeeld zou zijn boven de andere. De
puzzels met de antwoorden van de leerlingen uit de experimentgroep en de gemaakte toetsen
zijn overgedragen aan de onderzoekers.

3.3.2 Onderzoeksinstrumentarium
De instrumenten die wij ontwikkeld hebben zijn de volgende:


3 Visuele puzzels voor Zuur Base theorie in oplopende moeilijkheidsgraad.
Bij deze puzzels wordt niet alleen gevraagd om de verschillen aan te duiden maar ook
duidelijk schriftelijk uit te leggen waarom het scheikundig fout is.



Een beoordelingsmodel van de drie puzzels volgens de SOLO-taxonomie (Biggs, 1999).



RTTI-toets over de behandelde zuur base stof uit de methode waarin we met behulp van
de RTTI-taxonomie de vragen categoriseren naar deel 1 of deel 2 van de definitie van diep
leren van Marée (2013).



Het antwoordmodel van de toets.

Deze instrumenten zijn, in de versie waarin ze in het onderzoek gebruikt zijn, als bijlage
toegevoegd.
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3.3.3 Creatie en validatie van de puzzels en het antwoordmodel (SOLO).
Volgens de aanpak van Engel et al. (2018) hebben wij zijn er 3 puzzels
(Fehlersuchbilder) ontworpen voor de zuur-base onderwerpen uit de NOVA-methode die
onderdeel zijn van de eindexamenstof over zuur base. De moeilijkheid van de puzzels loopt
op waarbij de eerste puzzel de leerlingen laat wennen aan de nieuwe werkvorm. De tweede
puzzel gaat meer in op de verschillende chemische principes: zuur-base theorie, sterk-zwak,
evenwichten, micro-macro en elektrische neutraliteit van een oplossing. Puzzel drie
combineert alles op een hoger niveau waarbij leerlingen vaardigheden (titratie, practicakennis en omslagpunt van een indicator) moeten combineren met de kennis die ook bij puzzel
één en twee werden gevraagd. Ter illustratie hebben we in Figuur 8 een onderdeel van de
puzzelmatrijs getoond die de domeinen in centraal examen scheikunde (CSE) verbindt met de
leerdoelen, de exacte situatie/vraag en de inschatting van het toets-niveau. Ook worden hier
de handelingswerkwoorden benoemd, waarbij we gebruik gemaakt hebben van het overzicht
van leeractiviteiten bij de niveaus uit Bloom taxonomie (University of Waterloo, 2006).
De volledige puzzelmatrijs voor de drie puzzels staat in de bijlagen.
Figuur 8: Illustratie van de puzzelmatrijs waar het CSE domein verbonden wordt met het
leerdoel, de handelingswerkwoorden (Waterloo), de fouten en het RTTI niveau.
Puzzel 2
CSE
Domein

Leerdoel

Handelingswerkwoorden

Fouten in de puzzel

RTTI
niveau

B1, C1, C5

De leerling kan aangeven dat hij/zij te
maken heeft met een zwak zuur/zwakke
base en dat deze in evenwicht met het
geconjugeerde zuur/base aanwezig is in
de oplossing.
De leerling kan een zuurbase reactie
opstellen aan de hand van de gegeven
informatie en daarmee redeneren.
De leerling kan eventuele waarnemingen
bij een zuurbase reactie
voorspellen/verklaren.

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

2a: Carbonaat gedraagt zich als een sterke
base

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Conclusies trekken (Conclude)

2b: Ontbreken van gasvorming

T2

B1, C1
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De puzzels zijn bekeken en gevalideerd door een NOVA Docenten Ontwikkelings
Team (DOT).
Zij hebben de puzzels gevalideerd op scheikundige correctheid, de juiste (visuele)
voorstelling van zaken, de aansluiting op de stof en de exameneisen. De puzzels zijn door hen
voorzien van aanbevelingen die onder andere ingaan op: juiste voorstelling van zaken en de
aansluiting op de stof en curriculumeisen. De directe feedback op de originele puzzels is te
vinden in de bijlagen. De puzzels zijn op basis van die feedback gewijzigd en gereed gemaakt
voor de instructie. In Figuur 9 wordt Puzzel 2 getoond. De volledige puzzels met instructie
zijn opgenomen in de bijlagen.
Figuur 9: Weergave van de illustraties in puzzel 2

Visuele puzzels voor het dieper leren van scheikunde

29

De leerlingen hebben de puzzels gemaakt waarbij het vinden van de juiste antwoorden
en het geven van de juiste verklaringen de basis is van deze nieuwe werkvorm. Als
onderzoekers en docenten vonden wij het belangrijk dat te achterhalen is wat de antwoorden
zijn van de leerlingen en hoe ze erop komen. Hiervoor wordt de SOLO-taxonomie (Biggs,
1999) gebruikt. Voor elke puzzel is een Rubric gecreëerd die 5 kwaliteitsniveaus van uitleg
onderscheidt per “fout”. De nul (0) score is in deze rangschikking dat de fout niet gevonden
is. De maximum score (4) is dat de fout gevonden is, een goede verklaring heeft en bij één
ook nog tot in het detail gaat dat H2CO3 (aq) niet stabiel is en dat er dan CO2 (g) en H2O (l)
ontstaat. De eerste versie van de Rubric is voor elke puzzel aan de hand van 10 gemaakte
puzzels door twee beoordelaars beoordeeld of de scoring duidelijk is. Bij onderdelen die
ambigue waren zijn de definities verder verfijnd zodat bij de uiteindelijke beoordelingen de
kwalificering duidelijk te plaatsen zijn.

3.3.4 Creatie, validatie van de toets en correctiemodel.
Op basis van de leerdoelen voor de zuur-base theorie en de aanhangende domeinen uit
het Centraal Examen scheikunde is een toets gemaakt waarbij we ‘diep leren’ volgens de
definitie van Marée (2013) hebben geoperationaliseerd. Dit is schematisch weergegeven in de
Figuur 10.

Figuur 10: Operationaliseren diep leren in de zuur base toets
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Het ontwikkelen van de toets moest voldoen aan verschillende eisen. De toets moest te
maken zijn in de normale toets tijd van 45 minuten. Tegelijkertijd was het van belang dat de
verschillende behandelde examendomeinen in de toets een plek kregen. Daarnaast kreeg de
verdeling van de vragen naar de diep leren componenten naar Maréé (2013) vorm.
Deze toets is ter validering voorgelegd aan de vakdidacticus scheikunde van de ESoE
en uitgebreid geëvalueerd. De feedback is opgenomen in de bijlagen. De toets is daarna op
basis van dit advies ingekort en overbodige toets-inhoud is weggehaald. De uiteindelijke toets
zijn vraag niveaus en puntenwaardering staan in de tabel 3.
Tabel 3: Vragen van de toets met RTTI classificatie en puntenwaardering.
RTTI-classificatie

Puntenwaardering

Vraag 1a

T1

2

Vraag 1b

T1

2

Vraag 1c

T1

2

Vraag 2a

I

2

Vraag 2b

R-T1

4

Vraag 3

I

8

In Figuur 11 is bovendien een deel van de toets-matrijs afgebeeld die gebruikt is voor
de toets. In deze matrijs worden de domeinen van het CSE scheikunde verbonden met de toets
vragen, de inhoudsbeschrijving, het RTTI niveau en de te behalen aantal punten.
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Figuur 11: Een deel van de toets matrijs van de zuur-basen toets
(Sub)domeinen Inhoudsbeschrijving
CSE
Scheikunde
(zie onder)

Toetsvraag

RTTI
Aantal
Niveau punten

A10

1A: Voor de titratie kunnen ze
kiezen uit 1,03M zoutzuur of uit
1,05M natronloog. Met welke
oplossing kunnen ze het beste gaan
titreren en waarom?

T1

2

1B: Tijdens de titratie bleek dat ze
23,5 mL van het
zoutzuur/natronloog hebben
toegevoegd om het aantal mol
calcium-ionen te bepalen. Hoeveel
mol calcium-ionen was aanwezig in
het kalkwater?

T1

2

A10, B1, C2

De leerling weet hoe een titratie gedaan wordt, wat hier voor
nodig is en wat er met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling weet wat er met de triviale naam “zoutzuur” bedoeld
wordt en wat hiervan de samenstelling is.
De leerling weet wat er met de triviale naam “natronloog”
bedoeld wordt en wat hiervan de samenstelling is.
De leerling weet hoe een titratie gedaan wordt, wat hier voor
nodig is en wat er met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling kan mol-rekenen (voorkennis)

Bij de ontwikkeling van de toets hebben we aandacht besteed aan de validering. Ook
hebben we aandacht besteed aan de betrouwbaarheid in de zin van de interne consistentie van
de toets. Deze is na afname getoetst. De interne consistentie (betrouwbaarheid) die gemeten
wordt met Cronbachs alpha (Cronbach’s Alpha, z.d.) hangt af van het aantal items, de
gemiddelde covariantie tussen de scores en de spreiding van de somscore. Als onderzoekers
zijn wij ervan bewust dat wij omwille van de beschikbare toets tijd, namelijk 45 minuten, een
beperking hebben van het aantal vragen. Daarbij kosten de twee hoog cognitieve vragen, die
juist laden op het te meten construct ‘diep leren’, meer tijd in het beantwoorden doordat
leerlingen meer denkstappen moeten maken. Verder bevraagt de toets meerdere scheikundige
concepten in het zuur base gebied. Dit vraagt afwegingen bij de constructie van de toets,
De combinatie van een beperkt aantal (meer hoog cognitieve) vragen en het toetsen van
meerdere concepten leidt weliswaar tot een hogere inhoudsvaliditeit en haalbaarheid, maar zal
de interne consistentie naar verwachting niet positief beïnvloeden. Als onderzoekers hebben
wij gekozen voor validiteit boven interne consistentie.
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4. Resultaten

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk lichten we de resultaten van het onderzoek toe. Als eerste gaan we in op de
betrouwbaarheid van de toets die we gebruiken om het niveau van diep leren in zuur basen
theorie vast te stellen.
Vervolgens hebben we de data van de experimentgroep en de controlegroep getoetst
op normaliteit en homogeniteit van de varianties van de experimentgroep en de controlegroep.
De resultaten daarvan bepaalden de keuze van de statistische tests om de onderzoeksvragen te
beantwoorden.
Daarna behandelen gaan we per onderzoeksvraag in op de gebruikte statistische tests
en de resultaten die gevonden zijn.
Vervolgens bespreken we de representativiteit van de steekproef voor de
Scheikundeleerlingen in Nederland.
Tot slot geven we onze observaties weer over het leerproces aan de hand van de
SOLO-taxonomie.

4.2 De betrouwbaarheid van de zuur basen toets.
Voor de zuur base toets is de Cronbachs Alpha berekend in SPSS(2019).
In tabel 4 staat het resultaat weergegeven.

Tabel 4: Cronbach’s Alpha voor de zuur basen toets
Cronbach's Alpha
,452

N of Items
6
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In Cronbach’s Alpha (z.d.) lezen we dat Cronbachs Alpha afhangt van het aantal
items, de gemiddelde covariantie tussen de scores en de spreiding van de somscore en wordt
vaak gezien als een maat voor de interne consistentie van de toets.

4.3 Toetsen op normaliteit en homogeniteit van varianties
Als eerste stap in het analyseren van de data hebben we de data van de
onderzoeksgroep die de puzzels als instructiemethode hebben gevolgd en de data van de
controlegroep die het reguliere zuurbase onderwijs hebben gevolgd, getoetst op normaliteit.
Dit hebben we gedaan met behulp van de Shapiro Wilktoets en de KolmogorovSmirnov toets (Field, 2018) in SPSS. We gaan uit van een significantieniveau van 0,05.
Hieronder in tabel 5 geven we het resultaat van de toets.

Tabel 5: Test op normaliteit voor de experimentgroep en de controlegroep

De toets scores van de controlegroep wijken zowel volgens de Kolmogorov-Smirnov
toets D(25) = 0,263, p = 0,00 als volgens de Shapiro-Wilk toets W(25) = 0,839, p = 0,01
significant af van een normale verdeling.
Daarentegen vallen de toets scores van de Experimentgroep volgens zowel de
Kolmogorov-Smirnov toets D(28) = 0,134, p = 0,2 als volgens de Shapiro-Wilk toets W(28) =
0,956, p = 0,281 binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval van een normale verdeling.
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Met behulp van de Squareroot Transformatiemethode en de Log10 methode (Field,
2018) hebben we in SPSS geprobeerd de data zo te transformeren dat zowel voor de scores
van de experimentgroep als van de controle groep een normale verdeling zou ontstaan. Dat
zou het voordeel opleveren om parametrische toetsen te mogen gebruiken bij het onderzoeken
van de onderzoeksvragen. Als onderzoekers hebben we een voorkeur voor parametrische
testen omdat deze namelijk over het algemeen krachtiger zijn dan non-parametrische testen en
een kleiner betrouwbaarheidsinterval hebben (Bhatacharyya & Johnson, 1977).
In tabel 6 en 7 geven we de resultaten weer van de Squareroot Transformatiemethode
en de Log10 methode voor de controlegroep, die niet normaal verdeeld was.

Tabel 6: Toets op normaliteit voor de controlegroep na de Squareroot transformatie

Tabel 7: Toets op normaliteit voor de controlegroep na de Log10 transformatie

Zoals duidelijk wordt uit de beide figuren, treedt er na beide transformaties geen
verandering op van eerder gevonden waarden en significantie van de Kolmogorov test en de
Shapiro Wilk test. De data van de controlegroep wijken nog steeds significant af van een
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normale verdeling. De onderzoeksvragen worden daarom met non-parametrische tests
onderzocht.
Naast het toetsen op normaliteit is in SPSS een Levene’s Toets (Field, 2018)
uitgevoerd om te bepalen of de varianties van de toets cijfers van de experimentgroep en van
de controlegroep gelijk zijn. De nulhypothese is dat de varianties gelijk zijn. We toetsen met
een significantieniveau van 0,05. In tabel 8 staat het resultaat van deze toets.

Tabel 8: Levene’s Toets voor de varianties van de data van de experimentgroep en de
controlegroep

In tabel 8 zien we dat er significante verschillen tussen de varianties van de testgroep en de
controlegroep zijn gevonden. Of de berekeningen gedaan zijn op basis van de afstand van de
scores tot het gemiddelde, de mediaan of een variatie daarop: in alle gevallen is p>0,05.

4.4 Statistische tests en resultaten voor onderzoeksvraag 1
In deze paragraaf gaan we in op de statistische tests die zijn uitgevoerd voor het
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag:

Bevordert het gebruik van visuele puzzels in de instructie, het dieper leren van Scheikunde
leerlingen in de zuur-base theorieën?
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Om het antwoord op deze vraag te bepalen vergelijken we eerst de toets-resultaten van
de experimentgroep, die de visuele puzzels als instructiemethode hebben gekregen, met de
controlegroep die alleen het methode onderwijs gekregen hebben.
We hebben gekozen voor de non-parametrische Mann Whitney U Rank test voor
ongepaarde data (Field, 2018; Nachar, 2008). We toetsen met een significantieniveau van
0,05. In Figuur 12 staat het resultaat van deze test samengevat.

Figuur 12: Samenvatting resultaat Mann Whitney U Rank test
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis
1

The distribution of Cijfer is the same across

Test
Independent-Samples Mann-Whitney U Test

Sig.

Decision
,018

Reject the null hypothesis.

categories of School.
Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test Summary
Total N

53

Mann-Whitney U

482,500

Wilcoxon W

888,500

Test Statistic

482,500

Standard Error
Standardized Test Statistic
Asymptotic Sig.(2-sided test)

55,819
2,374
,018

Uit Figuur 12 blijkt dat U =482,500, p = 0,018 < 0,05. Dit houdt in dat de
nulhypothese die uitgaat van dat de toets scores van de experimentgroep en de controlegroep
gelijk zijn, vervalt. Er is een significant verschil in de cijfers. Op basis van de bovenstaande
figuur kunnen we nog niet concluderen welke groep dan hoger scoort. In Figuur 13 hieronder
wordt dit zichtbaar gemaakt.
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Figuur 13: Verdeling, ranks en scorefrequenties van de experimentgroep en de controlegroep

Uit Figuur 13 blijkt dat de gemiddelde rank van de experimentgroep met 31,73
ongeveer 10 punten hoger ligt dan de gemiddelde rank van 21,7 van de controlegroep. De
verdeling van de toets score van de experimentgroep die visuele puzzels als instructiemethode
heeft gekregen ligt significant (p = 0,018) hoger dan de controlegroep die alleen het methode
onderwijs heeft gekregen.
Naast de totale toets score, die een operationalisatie is van diep leren, willen we
inzoomen op de twee onderdelen van de toets die een operationalisatie zijn van enerzijds ‘het
kritisch analyseren, onderzoeken en verklaren van nieuwe kennis, feiten en ideeën’ en het
verbinden aan ‘bestaande kennis, concepten en principes’ volgens de definitie van Marée
(2013). In Figuur 14 staat samengevat hoe dit gecombineerd is in te meten variabelen.
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Figuur 14: Definitie diep leren (Marée (2013) en operationalisatie naar variabelen.

De toets scores op de vragen op het inzichts-niveau die laden op het eerste deel van de
definitie van diep leren zijn de scores op de variabele COMBIDLEREN. De toets scores op de
vragen op niveau toepassen, die een operationalisatie zijn van het tweede deel van de definitie
van Marée (2013) zijn de scores op de variabele COMBITOEP.
Om de onderzoeksvraag diepgaander te beantwoorden toetsen we (1) of het vermogen
om ‘nieuwe kennis, feiten en ideeën kritisch te analyseren, onderzoeken en te verklaren’
verschilt tussen de experiment groep en de controle groep en (2) ‘bestaande kennis, concepten
en principes’ in het zuur basen gebied verschilt tussen de experimentgroep en de
controlegroep.
Voor beide vragen hebben we wederom een Mann Whitney U Rank test uitgevoerd.
In Figuur 15 geven we de resultaten van deze test weer voor COMBIDLEREN.
Figuur 15: Mann Whitney U Ranktest voor COMBIDLEREN
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis
1

The distribution of combiDLeren is the same

Test
Independent-Samples Mann-Whitney U Test

across categories of School.
Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test Summary
Total N

53

Mann-Whitney U

488,000

Wilcoxon W

894,000

Test Statistic

488,000

Standard Error
Standardized Test Statistic
Asymptotic Sig.(2-sided test)

55,786
2,474
,013

Sig.

Decision
,013

Reject the null hypothesis.
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Uit Figuur 15 blijkt dat U = 488, p = 0,013 < 0,05. Dit houdt in dat de nul hypothese,
die er vanuit gaat dat de toets scores van de experimentgroep en de controlegroep gelijk zijn
op variabele COMBIDL, vervalt. Er is een significant verschil in de cijfers. Op basis van de
bovenstaande figuur kunnen we nog niet concluderen welke groep dan hoger scoort. In Figuur
16 hieronder wordt dit zichtbaar gemaakt.

Figuur 16: Verdeling, ranks en scorefrequenties op COMBIDLEREN van de experimentgroep
en de controlegroep

Uit Figuur 16 blijkt dat de gemiddelde rank van de experimentgroep met 31,93 ruim
10 punten hoger ligt dan de gemiddelde rank van 21,48 van de controlegroep. De verdeling
van de toets score op COMBIDL van de experimentgroep die visuele puzzels als
instructiemethode heeft gekregen ligt significant (p = 0,013) hoger dan de controlegroep die
alleen het methode onderwijs heeft gekregen.
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Figuur 17: Mann Whitney U Ranktest voor COMBITOEP
Hypothesis Test Summary
Null Hypothesis
The distribution of Combitoepas is the same

Test

Sig.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test

Decision
,412

Retain the null hypothesis.

across categories of School.
Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test Summary
Total N

53

Mann-Whitney U

394,500

Wilcoxon W

800,500

Test Statistic

394,500

Standard Error

54,255

Standardized Test Statistic

,820

Asymptotic Sig.(2-sided test)

,412

Uit Figuur 17 blijkt dat p = 0,412 > 0,05. Dit houdt in dat de nulhypothese, die ervan
uit gaat dat de toets scores van de experimentgroep en de controlegroep gelijk zijn op
variabele COMBITOEP, blijft staan. Er is geen significant verschil in de cijfers.
In Figuur 18 hieronder wordt voor het volledige beeld de verdeling van de scores op
COMBITOEP, de ranks en de scorefrequenties gegeven.
Figuur 18 Verdeling, ranks en scorefrequenties op COMBITOEP van de experimentgroep en
controle groep
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In de bovenstaande Figuur 18 zien we dat de gemiddelde rank van 28,59 van de
experimentgroep weliswaar hoger ligt dan de gemiddelde rank van 25,22 van de
controlegroep, maar dit is met een significantieniveau van 0,05 niet significant.
In Figuur 19 staan de bevindingen voor onderzoeksvraag 1 samengevat.

Figuur 19: Samenvatting resultaten voor onderzoeksvraag 1

Op totale toets, die een operationalisatie is van de eerste twee onderdelen van de
definitie van diep leren van Marée (2013), scoren de leerlingen die de visuele puzzels als
onderdeel van de instructie hebben gekregen, significant beter dan de leerlingen die alleen het
methode onderwijs kregen.
Wanneer we alleen kijken naar de toets vragen op Inzichts-niveau die een
operationalisatie zijn van het vermogen van leerlingen om ‘nieuwe kennis en ideeën kritisch
te analyseren, onderzoeken en verklaren’ zien we dat leerlingen met het puzzelonderwijs
significant beter scoren dan de leerlingen met alleen het methode onderwijs.
Dit laat zich echter niet zeggen voor het tweede deel van de definitie van Marée (2013).
Voor ‘bestaande kennis, concepten en principes’ is geen significant verschil gevonden
in de scores tussen de leerlingen met puzzelonderwijs en de leerlingen met alleen het
methodeonderwijs.
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4.5 Statistische tests en resultaten voor onderzoeksvraag 2

4.5.1 Inleiding
In deze paragraaf gaan we in op de statistische tests die zijn uitgevoerd voor het
beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag:

Hebben a) geslacht, b) profielkeuze en/of c )voorkennisniveau invloed op de effectiviteit van
visuele puzzels op het dieper leren van de zuur base theorieën?

In de paragrafen hieronder geven we de statistische tests en de resultaten per onderzoeksvraag
weer.

4.5.2 Statistische tests en resultaten voor onderzoeksvraag 2a “Heeft geslacht
invloed op de effectiviteit van visuele puzzels?”
Eerst staan we stil bij deze onderzoeksvraag en de wijze waarop we deze statistisch
kunnen onderzoeken. De vraag bestaat uit twee niveaus. De eerste vraag is of geslacht
überhaupt invloed heeft op het toets cijfer (diep leren) van de twee klassen. Wanneer dat niet
het geval is, kunnen we ook stellen dat er geen invloed van geslacht is op de effectiviteit van
de puzzels.
Wanneer geslacht wel van invloed is, is de vervolgvraag of geslacht invloed heeft op
de effectiviteit van de puzzels. De situatie is mogelijk dat er wèl een invloed is van geslacht
op diep leren (toets scores) maar dat geslacht géén invloed heeft op de effectiviteit van de
puzzels. Wanneer deze situatie aan de orde is, zou de invloed van geslacht hetzelfde zijn voor
de experiment en controlegroep en zullen we eenzelfde significant patroon waarnemen in de
scores van jongens en meisjes in de experimentgroep en in de controlegroep. Gezien de
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resultaten bij eerste onderzoeksvraag zou het in dat geval te verwachten zijn dat de scores van
zowel jongens als meisjes in de experimentgroep hoger liggen dan de jongens en meisjes in de
controlegroep. Het relatieve verschil tussen de jongens en meisjes binnen de experiment- en
controlegroep zou dan voor zowel de experiment- en de testgroep hetzelfde zijn. Wanneer het
relatieve verschil in toets scores tussen de jongens en meisjes bij de experimentgroep
significant groter of kleiner is dan bij de controlegroep, kunnen we stellen dat geslacht
significant invloed heeft op de effectiviteit van de puzzels. Omdat wij niet uit kunnen gaan
van normaliteit van de data, zijn wij genoodzaakt tot het gebruik van parametrische tests,
waarbij we dus geen gebruik kunnen maken van de gemiddelden. Dit betekent dat wij de
invloed van geslacht toetsen op basis van ranks in de toets scores. Daarnaast onderzoeken we
de aanwezigheid van een patroon door de medianen van de groepen te vergelijken. Wanneer
er sprake is van een patroon, kunnen we herkennen of dat patroon hetzelfde of anders is
tussen de experiment- en controlegroep.
Deze denkwijze hebben wij vertaald naar de volgende statistische tests: we voeren een
Kruskall Wallis test (Field, 2018; Bhatacharyya & Johnson, 1977; Keuzetoets, z.d.) met
SPSS, 2019) uit om te bepalen of de verdeling van de toetsscores van de vier groepen 1)
Experimentgroep meisjes, 2) Experimentgroep Jongens, 3) Controlegroep meisjes en 4)
Controlegroep jongens, verschillen.
Gelijktijdig toetsen we met de Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives (Field,
2018) in SPSS (2019) of er een significante volgorde is van de medianen van deze 4 groepen.
Kortom: is er een significant patroon te ontdekken in de toets scores van deze vier groepen?
In Figuur 20 wordt het resultaat weergegeven van deze twee toetsen.
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Figuur 20: Resultaat Kruskall Wallis en Jonckheere-Terpstra test voor geslacht

De Kruskall Wallis gaat uit van de nulhypothese dat er geen verschil is tussen de
verdelingen van de toets scores van de vier groepen. Uit de figuur blijkt dat de deze nul
hypothese overeind blijft met H(3) = 6,458 , p = 0.091 bij een significantieniveau van 0,05.
De Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives gaat uit van de nul hypothese dat
er geen volgordelijkheid is in de medianen van de vier groepen ingedeeld op geslacht en
experiment/controlegroep. Ook deze nul hypothese blijft met J =612, z= 62,498, p = 0.159 en
een significantieniveau van 0,05 overeind.
Voor het inzicht in de data geven we in Figuur 21 hieronder de spreiding van de toets
scores en de medianen weer voor de vier groepen, ingedeeld naar geslacht en
experiment/controlegroep.
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Figuur 21: Spreiding en medianen van toets scores voor de groepen voor geslacht

4.5.3 Statistische tests en resultaten voor onderzoeksvraag 2b “Heeft
profielkeuze invloed op de effectiviteit van visuele puzzels?”
Via dezelfde denkwijze als de onderzoeksvraag over de invloed van geslacht, hebben
wij de onderzoeksvraag “Heeft de profielkeuze invloed op de effectiviteit van de puzzels
onderzocht.
We hebben een Kruskall Wallis test (Field, 2018; Bhatacharyya & Johnson, 1977;
Keuzetoets, z.d.) in SPSS (2019) uitgevoerd om te bepalen of de verdeling van de toets scores
verschillen van de 6 groepen 1) Profiel NG controlegroep, 2) Profiel NT controlegroep, 3)
Profiel NTNG controlegroep, 4) Profiel NG experimentgroep, 5) Profiel NT experimentgroep
en 6) Profiel NTNG experimentgroep.
Gelijktijdig toetsen we met de Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives (Field,
2018) in SPSS (2019) of er een significante volgorde is van de medianen van deze 6 groepen.
Kortom: is er een significant patroon te ontdekken in de toets scores van deze vier groepen?
In Figuur 22 wordt het resultaat weergegeven van deze twee toetsen.
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Figuur 22: Samenvatting resultaten Kruskall Wallis test en Jonckheere-Terpstra test voor
Profiel

De Kruskall Wallis gaat uit van de nul hypothese dat er geen verschil is tussen de
verdelingen van de toets scores van de 6 groepen. Uit de figuur blijkt dat de deze nul
hypothese overeind blijft met H(5) = 6,518 , p = 0.259 bij een significantieniveau van 0,05.
De Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives gaat uit van de nul hypothese dat
er geen volgordelijkheid is in de medianen van de vier groepen ingedeeld op geslacht en
experiment/controlegroep. Deze nul hypothese wordt echter verworpen met J =724,5, z=
63,593, p = 0.021 en een significantieniveau van 0,05.
In de Figuur 23 tonen we de spreiding en de medianen van de toets score voor de
groepen voor profielkeuze.
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Figuur 23: Spreiding en medianen van toets scores voor de groepen voor Profielkeuze

In Figuur 23 zien we een patroon, dat op een iets hoger cijferniveau herhaald wordt in
de controlegroep en de testgroep. De mediaan van de scores van leerlingen met een NTprofiel liggen in zowel de experimentgroep als de controlegroep iets lager dan het NG-profiel
en het gecombineerde NT&NG-profiel. In tabel 9 is de paarsgewijze vergelijking te zien die
zijn gemaakt tussen de groepen en de bijbehorende significantieniveaus. Hierin zien we dat
SPSS (2019), na de Bonferroni correctie, geen significante verschillen tussen de afzonderlijke
groepen heeft gevonden.
Deze resultaten ogen tegenstrijdig. In de conclusie gaan we hier nader op in.
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Tabel 9: Paarsgewijze vergelijking van groepen op basis van keuzeprofiel

4.5.4 Statistische tests en resultaten voor onderzoeksvraag 2c “Heeft het
voorkennisniveau invloed op de effectiviteit van visuele puzzels?”
Via dezelfde manier als de onderzoeksvragen over de invloed van geslacht en
profielkeuze, hebben wij de onderzoeksvraag “Heeft het voorkennisniveau invloed op de
effectiviteit van de puzzels” onderzocht. Het voorkennisniveau is gemeten met het
Scheikundecijfer van VWO 4. De leerlingen hebben op de toets één van de cijfercategorieën
aangevinkt voor hun cijfer van VWO 4 : A) lager dan 4, B) van 4 tot 5,5, C) van 5,5 tot 7, D)
van 7,0 tot 8,5, E) 8,5 of hoger. In de praktijk bleek E niet voor te komen. We hebben dus
vier cijfercategorieën.
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We hebben een Kruskall Wallis test (Field, 2018; Bhatacharyya & Johnson, 1977;
Keuzetoets, z.d.) in SPSS (2019) uitgevoerd om te bepalen of de verdeling van de toets scores
verschillen van de 8 groepen 1) Cijfer A controlegroep, 2) Cijfer B controlegroep, 3) Cijfer C
controlegroep, 4) Cijfer D controle groep, 5) Cijfer A experimentgroep, 6) Cijfer B
experimentgroep en 7) Cijfer C experimentgroep, 8) Cijfer D experimentgroep.
Gelijktijdig toetsen we met de Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives (Field,
2018) in SPSS (2019) of er een significante volgorde is van de medianen van deze 8 groepen.
Kortom: is er een significant patroon te ontdekken in de toets scores van deze vier groepen?
In Figuur 24 wordt het resultaat weergegeven van deze twee toetsen.

Figuur 24 Samenvatting resultaten Kruskall Wallis test en Jonckheere-Terpstra test voor het
voorkennisniveau
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Uit de Figuur 24 blijkt dat in de Kruskall Wallis test de nul hypothese van geen
verschil in verdeling van de toets scores tussen de groepen overeind blijft met H(6) = 12,360 ,
p = 0.054 bij een significantieniveau van 0,05. Wel kunnen we zeggen dat de gevonden
waarden erg dicht tegen het significantieniveau aanzitten.
De Jonckheere-Terpstra test for ordered alternatives gaat uit van de nul hypothese dat
er geen volgordelijkheid is in de medianen van de 8 groepen ingedeeld op geslacht en
experiment/controlegroep. Ook deze nul hypothese blijft met J =616,5 z= 62,309, p = 0.188
en een significantieniveau van 0,05 overeind.
In de Figuur 25 tonen we voor de volledigheid hoe de spreiding en medianen liggen
voor de toets scores voor de groepen voor de VWO 4 cijfercategorie.
Figuur 25: Spreiding en medianen van toets scores voor de groepen voor VWO 4 Cijfergroep
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4.6 Representativiteit van de gevonden resultaten
Tot slot gaan we in dit hoofdstuk in op de representativiteit van de gevonden
resultaten. In 2018 waren er in totaal 76300 leerlingen met de profielen NT, NG of NTNG,
die dus verplicht Scheikunde volgen volgens Profielen in het VO (z.d.).
Deze leerlingen zijn verdeeld over drie leerjaren, namelijk VWO 4, 5 en 6. Gemiddeld
betekent dat, dat we uitgaan van ongeveer 25.400 leerlingen Scheikunde in VWO 5.
Met Samplesize Calculator (z.d.) hebben wij berekend wat de gewenst omvang is voor
een steekproef die representatief is voor alle leerlingen Scheikunde van VWO 5.
Uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95% is een steekproef van 378
leerlingen nodig. De steekproef van dit onderzoek bestaat uit 53 leerlingen.
De resultaten in dit onderzoek kunnen dus niet zonder meer als representatief gezien
worden voor alle VWO 5 Scheikunde leerlingen in Nederland.

4.7 Observaties over de SOLO-resultaten van de visuele puzzels tijdens de instructie
De puzzels die door de leerlingen van de experimentgroep zijn gemaakt zijn allemaal
beoordeeld met behulp van de rubrics die met de SOLO-methode is gemaakt. Hieronder
geven we de uitslag voor puzzels één, twee en drie. Deze staan in tabel 10, 11 en 12. De
SOLO-score loopt van 0 tot 4. De score 0 betekent ‘niet gevonden’. De score 4 betekent het
perfecte antwoord.
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Tabel 10: De SOLO score en aantal leerlingen voor de fouten in puzzel 1.
Fout
SOLO score A
0
1
2
3
4
Totaal

B
1
7
5
14
1
28

C
0
14
2
2
10
28

D
0
3
19
3
3
28

E
0
4
0
17
7
28

0
2
6
18
2
28

Tabel 11: De SOLO score en het aantal leerlingen voor de fouten in puzzel 2
Fout
SOLO score A
0
1
2
3
4
Totaal

B
24
4
0
0
0
28

C
16
2
8
2
0
28

D
15
7
4
2
0
28

E
9
3
4
4
8
28

F
8
5
3
12
0
28

17
7
3
1
0
28

Tabel 12: De SOLO score en het aantal leerlingen voor de fouten in puzzel 3.
Fout
SOLO score A
0
1
2
3
4
Totaal

B
7
10
2
5
1
25

C
0
0
6
4
15
25

D
1
4
20
0
0
25

E
0
4
3
16
2
25

F
5
6
4
9
1
25

G
10
7
8
0
0
25

8
1
7
7
2
25

Naast de feitelijke score moet ook aangegeven worden dat de puzzels en uitleg over 2
lessen verdeeld zijn. In de eerste les werden puzzel 1 en 2 gedaan waarbij opviel dat bij
puzzel 2 de concentratie en focus van de leerlingen duidelijk afnam. In de tweede les werd
puzzel 3 gedaan en daar waren 3 leerlingen niet aanwezig.
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Wat opvalt in de scores van puzzel 1 is dat er maar 1 persoon was die niet alle fouten
had gevonden. Er is een duidelijke spreiding in de scores die aangeven dat de maakbaarheid
op niveau is. Zeker voor de SOLO-taxonomie kunnen we met deze scores duidelijke
verschillen zien die verder uitgewerkt kunnen worden.
Puzzel 2 laat duidelijk zien dat de observatie tijdens de les dat de aandacht wat aan het
wegslippen was, hetgeen ook terugkomt in de resultaten. Daarnaast was ook door de
beoordelaar opgevallen dat er veel niet ingevuld was. Als we ook de observaties meenemen
bij de andere klassen bij de andere scholen dan zijn ze daar beter ingevuld.
Puzzel 3 is interessant op een aantal aspecten. Bij de validering van de puzzel-Rubric
van puzzel 3 was ons al opgevallen dat fout C bij alle 10 beoordeelde puzzels de redenering
niet verder ging dan de conclusie: dit is fout want H3O+ hoort niet in natronloog. Op zich is dit
een goede conclusie maar was binnen de Rubric voorzien dat de leerlingen door zouden
redeneren. Je titreert geen zwak zuur met een zuur, dat doe je met een sterke base. Voor een
volgende versie van de puzzel is dit iets wat meegenomen kan worden, de houding van de
leerling is snel: gevonden, verklaard, door… Niet geheel onverwacht maar niet het beoogde
doel.
Fout F laat een identiek beeld zien waar we zien dat de 3 of 4 score niet behaald
wordt. Nadere analyse laat zien dat de formulering die de rubric wil zien niet het beoogde
detail vanuit de leerlingen krijgt. Ook hier is het bekijken bij een volgende versie of dit
aangepast moet worden.
Uit de kwalitatieve resultaten van het leerproces is nog veel te halen. Zekere wanneer
we ook de andere ingevulde puzzels meenemen die nu niet onderdeel waren van de gebruikte
steekproef. Hier doen we de aanbeveling voor vervolgonderzoek in de discussie.
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5. Conclusie
Dit onderzoek heeft de focus op het toepassen van visuele puzzels als werkvorm om
de zuur-base theorie van scheikunde bij VWO5 te verdiepen. Daarvoor zijn drie puzzels met
oplopende moeilijkheid ontworpen, gerealiseerd en toegepast. De resultaten van het werken
met de puzzels en het evalueren op het leer resultaat via een toets met een controle groep en
een experiment groep en de analyse daarvan brengt ons tot de volgende conclusies bij de
onderzoeksvragen.
1. Bevordert het gebruik van visuele puzzels in de instructie, het dieper leren van
Scheikunde leerlingen in de zuur-base theorieën?
Op basis van de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat binnen
deze groep een significant effect te rapporteren is waarbij de experiment groep beter scoort op
de toets in vergelijking met de controle groep. Dit is bijzonder gezien de grootte van de
steekproef. Op basis van de beperkte steekproef in dit onderzoek kunnen we deze conclusie
echter niet generaliseren naar de gehele VWO5 scheikunde populatie.
2. Hebben geslacht, profielkeuze en/of voorkennisniveau invloed op de effectiviteit
van visuele puzzels op het dieper leren van de zuur base theorieën?
De drie onderliggende sub-vragen zijn in de analyse afzonderlijk behandeld. De
directe conclusie is dat de variabele geslacht geen significante invloed heeft op het dieper
leren en het effect van de puzzels.
De variabele profiel is lastiger te concluderen. Enerzijds wordt geen verschil tussen de
profielgroepen geconstateerd. Anderzijds zien we een significant patroon in de medianen van
de profielgroepen.
Bij raadpleging van statistische fora bevestigen de posts van Abonimable snowman en
Alexis (2018, 24 maart) op Statistiekforum Stackexchange en de internetpublicatie van Tao
Xu (z.d.) dat dit statistisch mogelijk is. Hier wordt gezegd dat de Jonckheere-Terpstra test
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krachtiger is dan de Kruskall Wallis en in het geval dat de alternatieve hypothese waar is,
deze test H0 eerder zal verwerpen. Hoewel dat wijst in de richting van een conclusie dat
profiel wel van invloed is, hebben we ook gezien dat de gepaarde groepen na de Bonferoni
correctie geen significante verschillen meer vertoonden. De interpretatie is lastig. Onze
neiging is om te concluderen dat op basis van deze resultaten geen duidelijke invloed van het
profiel op diep leren en effectiviteit van de puzzels kan worden geconstateerd, maar dat verder
onderzoek met een grotere steekproef, meer duidelijkheid kan geven. De 6 profiel-groepen
zijn in aantal vrij klein, wat ook invloed heeft op de gevonden significantie.
De variabele voorkennisniveau (eindcijfer VWO4) is niet significant. Het feit dat deze
variabele op 0.004 na niet significant is, gekoppeld met de steekproefgrootte maakt toch
nieuwsgierig of bij een grotere steekproef er wel invloed is. Maar de conclusie staat, in dit
onderzoek heeft de variabele voorkennis niveau niet een significante invloed op diep leren en
de effectiviteit van de puzzels.
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6. Discussie

Dit onderzoek laat duidelijk zien dat er ruimte is voor andere aanvliegroutes om
binnen de scheikunde de zuur-base theorie te implementeren en dat inspireert!
In deze discussie reflecteren we op het onderzoek en doen we aanbevelingen voor
verder onderzoek.
6.1 Reflectie op het onderzoek
Dilemma: nemen leerlingen toets serieus? De toets telt niet mee, dat is vermeldt en de
non-verbale houding van sommige leerlingen geven indicatie dat zij niet volledige inzet
gaven. De hoogte van de scores zegt niet nu alles over het begripsniveau. De resultaten
zeggen wel degelijk iets over een scoreverschil tussen de leerlingen van de testgroep en
controlegroep. De invloed van een ‘demotivator’ als ‘het toets resultaat telt niet mee’ is voor
beide groepen gelijk. Suggestie bij herhaling van dit onderzoek is om de toets mee te laten
tellen in de zin van ‘bonuspunten’.
De lengte van de toets en de interne consistentie. De interne consistentie van de toets,
zoals gemeten met de Cronbachs alpha ligt lager dan normaal wordt gebruikt in bijvoorbeeld
vragenlijsten of enquêtes. De ‘norm’ die vaak gehanteerd wordt is 0,7. In het geval van dit
onderzoek lag deze rond de 0,45. Dit is moeilijk te verhelpen, omdat hoog cognitieve vragen
meer tijd kosten waardoor het aantal vragen binnen de toets tijd automatisch minder wordt.
Ook is het aantal hoog cognitieve vragen klein (2 om 4) omdat die vragen veel meer tijd
kosten dan de R en T1 vragen. De deelconstructen worden wel in weinig vragen gemeten.
Het scoren van de toetsen is een grote hoeveelheid werk voor de onderzoekers. Bij
vervolgonderzoek zou het een idee zijn om de betrokken docenten een korte ‘live instructie’
te geven met een inter-beoordelings-uitleg en de om codering door de leerlingen te laten doen
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De planning van de scholen is vaak al vastgezet met toetsen, lessen, inloopuren etc…
Het inpassen van een aantal interventies en de check met een toets is lastig voor de meeste
scholen. Dit is iets wat ook bij het bedenken van de onderzoeksopdracht meegenomen moet
worden. De korte cyclus van EME44 is daar in de praktijk eigenlijk te kort voor, of daar moet
door de ESoE een voortraject neergezet worden.
Docenten en leerlingen worden wel enthousiast van iets nieuws. Maar geven ook aan
dat het iets anders is en hoe moeten we dit plaatsen in de plannen van aanpak die we al
geautomatiseerd hebben. Deze puzzels doorbreken wel het gewone denkpatroon en kunnen
bijdragen aan het wendbaarder omgaan met de huidige stand van CSE vragen.
6.2 Vervolgonderzoek
In dit onderzoek hebben we veel vragen gesteld en ook antwoorden gekregen. Maar
elke onderzoeker weet ook dat hoe meer die denkt te weten dat er weer een luikje opengaat
wat aangeeft dat er nog meer is wat niet bekend is. Dus ook na dit onderzoek zijn er nog veel
luikjes te ontdekken, hier worden enkele benoemd.


Het uitbreiden van het onderzoek naar een representatieve steekproef voor de populatie
Scheikunde leerlingen in Nederland.



Het analyseren van de antwoorden op de puzzels van de leerlingen van alle scholen
(ongeveer 200) op de misconcepties of lacunes die zijn boven gekomen.



Is er een overzicht van de meest voorkomende misconcepties te construeren?



Welke misconcepties komen significant veel voor?



Zijn er aanbevelingen voor docenten of de onderwijsmethode (NOVA e.d.) om in het
onderwijs hier aandacht aan te geven?



Dit concept kan ook werken voor andere onderwerpen in de scheikunde: Redox,
evenwichten, zouten en co-valenties.
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Bijlage D: Puzzel matrijs

Puzzelmatrijs
Deze matrijs verbindt de domeinen die uitgevraagd worden in het centraal examen scheikunde (CSE) met de leerdoelen, de exacte situatie/vraag en de
inschatting van het toets-niveau. Ook worden de handelingswerkwoorden benoemd die de verbinding maken met het theoretische kader.
Alle puzzels bevatten domein A12, omdat de puzzels zowel op micro als macro niveau fouten bevatten.
Puzzels

Puzzel 1
CSE
Domein

Leerdoel

Handelingswerkwoorden

Fouten in de puzzel

RTTI
niveau

A10, B1

De leerling weet wat er met de triviale
naam “zoutzuur” bedoeld wordt en wat
hiervan de samenstelling is.
De leerling kan aangeven welke deeltjes
wel/niet aanwezig zijn in een
zure/basische oplossing.
De leerling weet dat een oplossing altijd
elektrisch neutraal moet zijn.

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)

1a: Etiket met HBr-oplossing voor een
zoutzuur oplossing

R

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

1b: Aanwezigheid van OH- in een zure
oplossing

T1

1c: Ontbreken van een negatief ion

T1

1d: Aanwezigheid van een H4O+-deeltje

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Schatten (Calculate)

1e: pH-waarde van een zure oplossing

T1

B1, C1

C1

B1, C1, C2

De leerling kan aangeven welke deeltjes
wel/niet aanwezig zijn in een
zure/basische oplossing.
De leerling kan aangeven welke deeltjes
geen bestaande deeltjes zijn.
De leerling kan een schatting geven van
de pH-waarde bij een gegeven oplossing.
De leerling weet wat een zure en basische
pH-waarde is.
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Puzzel 2
CSE
Domein

Leerdoel

Handelingswerkwoorden

Fouten in de puzzel

RTTI
niveau

B1, C1, C5

De leerling kan aangeven dat hij/zij te
maken heeft met een zwak zuur/zwakke
base en dat deze in evenwicht met het
geconjugeerde zuur/base aanwezig is in
de oplossing.
De leerling kan een zuurbase reactie
opstellen aan de hand van de gegeven
informatie en daarmee redeneren.
De leerling kan eventuele waarnemingen
bij een zuurbase reactie
voorspellen/verklaren.
De leerling kan een zuurbase reactie
opstellen aan de hand van de gegeven
informatie en daarmee redeneren.
De leerling kan een schatting geven van
de pH-waarde bij een gegeven oplossing.

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

2a: Carbonaat gedraagt zich als een sterke
base

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Conclusies trekken (Conclude)

2b: Ontbreken van gasvorming

T2

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Schatten (Calculate)
Conclusies trekken (Conclude)

2c: pH-waarde na reactie

T2

De leerling kan een schatting geven van
de pH-waarde bij een gegeven oplossing.
De leerling weet wat een zure en basische
pH-waarde is.
De leerling kan aangeven welke deeltjes
wel/niet aanwezig zijn in een
zure/basische oplossing.
De leerling weet dat een oplossing altijd
elektrisch neutraal moet zijn.
De leerling kan aangeven dat H2CO3
instabiel is en waarin deze uiteenvalt.

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Schatten (Calculate)

2d: pH-waarde van een basische oplossing

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

2e: Aanwezigheid van OH- in een zure
oplossing

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)

2f: Aanwezigheid van H2CO3 in een
oplossing

R

B1, C1

B1, C1, C2

B1, C1, C2

B1, C1

B1
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Puzzel 3
CSE
Domein

Leerdoel

Handelingswerkwoorden

Fouten in de puzzel

RTTI
niveau

B1, C1, C5

De leerling kan aangeven dat hij/zij te
maken heeft met een zwak zuur/zwakke
base en dat deze in evenwicht met het
geconjugeerde zuur/base aanwezig is in
de oplossing.
De leerling kan een schatting geven van de
pH-waarde bij een gegeven oplossing.
De leerling weet wat een zure en basische
pH-waarde is.
De leerling weet hoe een titratie gedaan
wordt, wat hier voor nodig is en wat er
met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling weet wat er met de triviale
naam “natronloog” bedoeld wordt en wat
hiervan de samenstelling is.
De leerling weet dat een oplossing altijd
elektrisch neutraal moet zijn.
De leerling weet hoe een titratie gedaan
wordt, wat hier voor nodig is en wat er
met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling weet wat een indicator is, hoe
hiermee gewerkt wordt en waar
informatie over de kleur opgezocht kan
worden.
De leerling weet hoe een titratie gedaan
wordt, wat hier voor nodig is en wat er
met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling kan aangeven welke deeltjes
wel/niet aanwezig zijn in een
zure/basische oplossing.

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

3a: Ethaanzuur heeft zich als een sterk
zuur gedragen

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

3b: pH-waarde van een zure oplossing

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)

3c: Samenstelling titrant

R

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

3d: Kleur van de indicator na titratie

T1

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Beargumenteren (Justify)

3e: Aanwezigheid van H3O+ na titratie

T2

B1, C1, C2

A10, B1

A10

A10, B1,
C1
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A10, B1,
C1

A10

De leerling weet hoe een titratie gedaan
wordt, wat hier voor nodig is en wat er
met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling kan aangeven welke deeltjes
wel/niet aanwezig zijn in een
zure/basische oplossing.
De leerling weet hoe een titratie gedaan
wordt, wat hier voor nodig is en wat er
met een titratie gedaan en bepaald wordt.
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Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)
Beargumenteren (Justify)

3f: Aanwezigheid van ethaanzuur na
titratie

T2

Herkennen (Recognize)
Verklaren (Explain)
Vergelijken (Compare)

3g: Vloeistoflevel titrant in buret na
titratie

T1

Sub domeinen centraal schriftelijk examen (College voor toetsen en examens, Den Haag (NL), 2019):
-

A10: Indicator, natronloog, titratie, zoutzuur.

-

A12: Micro/macro-denken.

-

B1: Ionen, zuren herkennen (HCl, H2SO4, H2O + CO2, CH3COOH), basen herkennen (OH-, CO32-), verhoudingsformules.

-

C1: beschrijven wat er gebeurt bij het oplossen en ioniseren in water van zuren en basen, reactievergelijking geven, aangeven welk deeltje
zuur/basisch is, verschil aangeven tussen sterke en zwakke zuren.

-

C2: chemisch rekenen

-

C5: evenwichten, kunnen redeneren met evenwicht, Kz waarde
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Bijlage E: Puzzel 1 Rubric

Rubric Puzzel 1
0. Geen antwoord 1. Onvoldoende
1 Zoutzuur is geen HBr

2 OH- deeltje

3 Elektrisch neutraal
(oplossing 2)

+

4 H4O deeltje

5 Deeltjes zoutzuur

De leerling is niet
in staat om de
fout / het verschil
aan te geven.
Of
De leerling heeft
het verschil
gevonden maar
geeft de
verkeerde fout
aan.

2. Voldoende
Aangeven dat
zoutzuur geen HBr
is, maar verder
uitleg ontbreekt.
Benoemen dat
zoutzuur een zure
oplossing is.
Of
Aangeven dat OHbij een basische
oplossing hoort
Aangeven dat er
De leerling heeft de
een negatief ion
fout / het verschil
ontbreekt en dat
aangegeven, maar
niet zomaar kan.
heeft geen of een
onjuiste uitleg
Inzien dat het
gegeven.
deeltje dat er staat
niet klopt.

Aangeven dat
zoutzuur een zure
oplossing is en
daardoor de pHwaarde niet klopt.
Of

3. Goed
Aangeven dat zoutzuur geen
HBr is, maar dat er HCl had
moeten staan.
Benoemen dat zoutzuur een
zure oplossing is en dat
daardoor H3O+ deeltjes
aanwezig moeten zijn.
Of
Benoemen dat OH- in deze
oplossing een H2O moet zijn.
Inzien dat het aantal
positieve en negatieve ionen
niet gelijk is.
Aangeven dat H4O+ niet kan
bestaan als deeltje.
Of
Aangeven dat een
zuurstofatoom niet met 4
waterstofatomen kan
binden.
Aangeven dat een zure
oplossing altijd een pHwaarde lager dan 7,0 heeft
en dat zoutzuur een zure
oplossing is.

4. Uitstekend
Aangeven dat zoutzuur geen
HBr, maar bestaat uit een
oplossing van HCl in water en er
dus HCl had moeten staan.
Benoemen dat zoutzuur een
zure oplossing is en dat
daardoor H3O+ deeltjes
aanwezig moeten zijn en OHdeeltjes dus niet aanwezig
kunnen zijn.
Benoemen dat het aantal
positieve en negatieve ionen
niet gelijk is, maar dat wel moet
zijn omdat een oplossing altijd
elektrisch neutraal moet zijn.
Benoemen dat H4O+ niet als
deeltje kan bestaan en dat het
een H3O+ ion had moeten zijn.

Aangeven dat de pH-waarde
niet klopt omdat dit suggereert
dat we met een basische
oplossing (pH > 7,0) te maken
zouden hebben. Zoutzuur is
echter een zure oplossing en
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Alleen aangeven
dat pH<7,0 moet
zijn.

Divers

dus een pH < 7,0 zou moeten
hebben.
Fouten die wel opgemerkt zijn,
maar niet benoemd door de
puzzelmakers.
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Bijlage F: Puzzel 2 Rubric.

Rubric Puzzel 2
0. Geen antwoord 1. Onvoldoende
CO32--ionen

1
(zwakke base)

2 Gasvorming (CO2)
De leerling is niet
in staat om de
fout / het verschil
aan te geven.
Of
3 pH-waarde
(oplossing 2)

4 pH-waarde
(oplossing 1)

De leerling heeft
het verschil
gevonden maar
geeft de
verkeerde fout
aan.

2. Voldoende
Benoemen dat
carbonaat een
zwakke base is.

3. Goed
Benoemen dat carbonaat
een zwakke base is en
aangeven dat hierdoor niet
alleen HCO3- aanwezig is in
de oplossing

Benoemen dat er in
deze situatie gas
gevormd had
moeten worden.

Benoemen dat de
gasvorming ontbreekt en
aangeven dat het gevormde
gas CO2 is.

De leerling heeft de
fout / het verschil
aangegeven, maar
heeft geen of een
onjuiste uitleg
Benoemen dat de
gegeven.
pH-waarde niet
juist kan zijn, maar
niet kunnen
aangeven waarom.

Aangeven dat de
pH-waarde niet
juist is.

Benoemen dat de pHwaarde niet juist is en dat
dat te maken heeft met de
verhouding waarin de
deeltjes reageren.
Of
Benoemen dat pH-waarde
7,0 moet zijn, maar (juiste)
uitleg ontbreekt.
Benoemen dat de pHwaarde niet juist is, omdat
de oplossing niet zuur kan
zijn.

4. Uitstekend
Benoemen dat carbonaat een
zwakke base is en er dus een
evenwicht is. Benoemen dat
zowel de deeltjes CO32- en HCO3dan aanwezig zijn in de
oplossing.
Benoemen dat de gasvorming
ontbreekt. Aangeven dat het
gevormde gas uit CO2 bestaat
en afkomstig is uit de reactie
tussen de Na2CO3 oplossing en
het zoutzuur. Mag ook met de
volgende reactievergelijking
aangegeven worden:
2 H3O+ + CO32-  3 H2O + CO2
Benoemen dat de pH-waarde
7,0 (neutraal) moet zijn, omdat
de deeltjes in de verhouding 2:1
reageren.

Benoemen dat de pH-waarde
groter dan 7,0 moet zijn, omdat
de CO32- ionen zwak basisch zijn.
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5 Deeltjes zoutzuur

Inzien dat zoutzuur
een zure oplossing
is, maar een
uitgebreide uitleg
ontbreekt.

Een van beide fouten uit
classificatie 4 benoemd
hebben. ->

6 Instabiel deeltje
(H2CO3)

Benoemen dat
H2CO3 het deeltje is
waarmee de fout
te maken heeft.

Benoemen dat H2CO3 niet
kan en CO2 en H2O moet zijn.

Divers

Beide fouten inzien:
- Benoemen dat zoutzuur een
zure oplossing is en er dus
geen OH- ionen maar H3O+
ionen moet bevatten, want
OH- ionen zijn basische
deeltjes.
- Benoemen dat de oplossing
elektrisch neutraal moet
zijn
Benoemen dat H2CO3 een
instabiel deeltje is en uiteenvalt
in CO2 en H2O waardoor deze
niet aanwezig kan zijn in de
oplossing.
Fouten die wel opgemerkt zijn,
maar niet benoemd door de
puzzelmakers.
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Bijlage G: Rubric puzzel 3.
0. Geen antwoord 1. Onvoldoende
1 CH3COO--ionen
(zwak zuur)

De leerling is niet
in staat om de
fout / het verschil
aan te geven.
Of
2 pH-waarde

3 Titrant

De leerling heeft
het verschil
gevonden maar
geeft de
verkeerde fout
aan.

2. Voldoende
Benoemen dat
ethaan zuur een
zwak zuur is.

De leerling heeft de
fout / het verschil
aangegeven, maar
heeft geen of een Aangeven dat de
onjuiste uitleg
pH-waarde niet
gegeven.
juist is.
Inzien dat er een
zuur in de buret zit
en benoemen dat
je dan niet kan
titreren, maar
uitgebreide uitleg
ontbreekt.
Of
Benoemen dat
H3O+ niet aanwezig
is in natronloog

3. Goed
Benoemen dat ethaan zuur
een zwak zuur is en
aangeven dat hierdoor niet
alleen CH3COO- aanwezig is
in de oplossing.
Of
Benoemen dat er zowel
H3O+-ionen als CH3COO- ionen de oplossing zitten.
Maar er zijn meer CH3COO- ionen aanwezig, dus de
oplossing is niet elektrisch
neutraal. (Dit is een ander
antwoord dan verwacht
wordt voor het leerdoel)
Benoemen dat de pHwaarde niet juist is, omdat
de oplossing niet basisch kan
zijn.
Een van beide fouten uit
classificatie 4 benoemd
hebben. ->

4. Uitstekend
Benoemen dat ethanoaat een
zwak zuur is en er dus een
evenwicht is. Benoemen dat
zowel de deeltjes CH3COO- en
CH3COOH dan aanwezig zijn in
de oplossing.

Benoemen dat de pH-waarde
kleiner dan 7,0 moet zijn, omdat
CH3COOH (zwak) zuur is.
Beide fouten inzien:
- Benoemen je een (zwak)
zuur altijd moet titreren
met een sterke base, anders
is het niet mogelijk om de
concentratie te bepalen.
- Benoemen dat er zowel
H3O+-ionen als Na+-ionen in
de oplossing in de buret
zitten. Er zitten dus geen
negatieve ionen in en dat is
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4 Kleur indicator

Aangeven dat de
kleur van de
indicator niet klopt.

5 Aanwezigheid H3O+

Aangeven dat H3O+
niet meer aanwezig
kan zijn na de
titratie.
Aangeven dat
CH3COOH niet
meer aanwezig kan
zijn na de titratie.
Inzien dat het
vloeistoflevel niet
klopt, maar
verdere uitleg
ontbreekt.

6 CH3COOH na titratie

7 Vloeistof level

Divers

niet mogelijk. Een oplossing
kan niet geladen zijn, maar
moet elektrisch neutraal
zijn. (Dit is een ander
antwoord dan verwacht
wordt voor het leerdoel)
Benoemen dat fenolftaleïne Benoemen dat de kleur van
niet groen kan kleuren als
fenolftaleïne rose/paars moet
indicator, maar rose/paars
zijn, omdat tijdens de titratie
moet zijn.
een base wordt toegevoegd en
net voorbij het equivalentiepunt
de oplossing basisch wordt (pH
8,2 of groter).
+
Benoemen dat je H3O
Benoemen dat je bij de titratie
(gericht) weg titreert en
OH- toevoegt en dat die met de
daardoor niet meer
H3O+ reageert en daardoor niet
aanwezig kan zijn.
meer aanwezig kan zijn.
Benoemen dat je CH3COOH
Benoemen dat je bij de titratie
(gericht) weg titreert en
OH- toevoegt en dat die met de
daardoor niet meer
CH3COOH reageert en daardoor
aanwezig kan zijn.
niet meer aanwezig kan zijn.
Benoemen dat het
Benoemen dat het vloeistoflevel
vloeistoflevel lager moet zijn, lager moet zijn, omdat je tijdens
maar uitgebreidere uitleg
het titreren een deel van de
ontbreekt.
oplossing eruit laat lopen. Die
hoeveelheid is nodig om de
pH/concentratie van de
onbekende oplossing te
berekenen.
Fouten die wel opgemerkt zijn,
maar niet benoemd door de
puzzelmakers.
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Bijlage I: Inter-beoordeling check voor de Rubrics
Wat valt ons op en wat kan beter
De drie puzzels zijn afgenomen en van elk niveau zijn er 10 gezamenlijk beoordeeld.
Dit betekent dat de originele Rubric gebruikt is om gezamenlijk de antwoorden te beoordelen.
Hierbij zijn de discussiepunten en aanpassingen bijgehouden om het mogelijk te maken dat
elke beoordelaar met het nieuwe model consistent kan scoren. De feedback is in de volgorde
van het nakijken waarbij we met puzzel 2 begonnen.
Puzzel 2
Wijzigingen:
-

In deze puzzel is 3.3 aangepast, pH = 7,0 toegevoegd
Definitie van 0 toegevoegd
Reflectie

-

In het algemeen valt ons op dat de puzzel goed is gegaan
Leerlingen moeten beter nummeren, duidelijk dat de inleidende tekst slecht gelezen
wordt. Dit bij de instructie benadrukken
Veel leerlingen gebruiken weinig tekst, dit maakt het scoren met de Rubric lastig. Dit
is ook iets wat we aantreffen bij toetsen dus ook dit benadrukken tijdens de instructie.
Voor ons zelf, tijdens het beoordelen van de antwoorden moet je heel duidelijk zwartwit scoren. De grenzen in de Rubric moeten duidelijk zijn en daarvoor hebben we dus
ook enkele wijzigingen aangebracht.
Advies
Dit is een prima puzzel om klassikaal te gebruiken. Wat wel opvalt is dat er veel tijd

nodig is om de codering om te coderen. Wat bedoelen we hiermee: de leerlingen geven de
fouten een nummer wat niet altijd correspondeert met de originele nummering. De originele
nummering is nodig om de antwoorden te kunnen beoordelen. Als dit klassikaal gebruikt
wordt is het advies om de leerlingen zelf na te laten kijken en via de antwoord presentatie hen
de her-nummering te laten doen.
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Puzzel 1
Wijzigingen
-

De 0-score tekst is uitgebreid voor alle fouten.
De definitie voor fout 2 score 2 is uitgebreid
De definitie voor fout 2 score 3 is uitgebreid
De definitie voor fout 4 score 3 is uitgebreid
Reflectie
De opmerkingen die bij puzzel 2 gemaakt zijn herhalen we voor deze puzzel
Advies
Veel leerlingen vonden het lastig om te beginnen met deze puzzels omdat het een

nieuwe werkvorm is. Het is wellicht een idee om bij de instructie een voorbeeld-fout te tonen
en de gewenst uitleg daarbij te geven. Dit sluit ook aan op de opmerkingen over nummering
en het uitgebreider antwoorden.
Puzzel 3
Wijzigingen
-

-

Bij fout 6 S04 (leerling 4 van de 10) werd het duidelijk uit het antwoord dat er
onbedoeld een Natrium-ion te veel is waardoor de oplossing niet elektrisch neutraal is.
Aangepast bij de puzzel Rubric.
Bij fouten 5 & 6 was het onderscheid tussen scores 2 en 3 niet duidelijk genoeg, deze
zijn scherper gedefinieerd.
Vraag 3 behaalt het leerdoel niet. De leerlingen interpreteren de fout anders dan de
bedoeling is. Er zou een aanduiding naar zwak zuur moeten komen. Zij zien alleen
maar dat er H3O+ aanwezig is en stoppen dan met hun verklaring. De H3O+ moet
inderdaad opgemerkt worden maar verwacht wordt de redenatie dat een zwak zuur
getitreerd kan worden met een sterke base, die tweede lus in de redenering komt niet
aan bod. In het SOLO overzicht komt dit ook naar voren, over beide groepen is de
maximum score 2, de 3 en 4 wordt niet gehaald.
Reflectie

-

-

Duidelijk dat dit de derde puzzel is, het leereffect is te merken. Ze zijn scherper gaan
letten op sterk en zwak zuur (behalve bij vraag 3) en elektrische neutraliteit.
Het begrip van titratie is opmerkelijk laag. Ze hebben via practica en theorie meerdere
malen hiermee gewerkt en de verwachting is dat dit gesneden koek is, duidelijk dus
niet.
Voor de rest dezelfde opmerking als bij puzzel 1 en 2.
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Advies
Op verschillende manieren meer nadruk leggen op begrippen als sterke en zwakke
zuren (basen) en hoe het werkt. Ook bij titratie duidelijk benadrukken dat het meer is dan een
“leuke” proef tijdens het practicum, het dient een doel.
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Bijlage J: Toets zuren en basen.
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Bijlage L: Toets matrijs.
(Sub)domeinen Inhoudsbeschrijving
CSE
Scheikunde
(zie onder)

Toets-vraag

RTTI
Aantal
Niveau punten

A10

1A: Voor de titratie kunnen ze
kiezen uit 1,03M zoutzuur of uit
1,05M natronloog. Met welke
oplossing kunnen ze het beste gaan
titreren en waarom?

T1

2

1B: Tijdens de titratie bleek dat ze
23,5 mL van het
zoutzuur/natronloog hebben
toegevoegd om het aantal mol
calcium-ionen te bepalen. Hoeveel
mol calcium-ionen was aanwezig in
het kalkwater?
1C: Welke waarneming doen ze
tijdens de titratie zodat ze weten
dat ze genoeg van het
zoutzuur/natronloog hebben
toegevoegd?
2A: De leerling doet twee eetlepels
soda in 1 liter water. Geef een
schatting van de pH-waarde van de
soda-oplossing die gemaakt is en leg
uit.

T1

2

T1

1

I

2

A10, B1, C2

De leerling weet hoe een titratie gedaan wordt, wat hier voor
nodig is en wat er met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling weet wat er met de triviale naam “zoutzuur” bedoeld
wordt en wat hiervan de samenstelling is.
De leerling weet wat er met de triviale naam “natronloog”
bedoeld wordt en wat hiervan de samenstelling is.
De leerling weet hoe een titratie gedaan wordt, wat hier voor
nodig is en wat er met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling kan mol-rekenen (voorkennis)

A10

De leerling weet hoe een titratie gedaan wordt, wat hier voor
nodig is en wat er met een titratie gedaan en bepaald wordt.
De leerling weet wat een indicator is, hoe hiermee gewerkt
wordt en waar informatie over de kleur opgezocht kan worden.

B1, C1, C2

De leerling kan een schatting geven van de pH-waarde bij een
gegeven oplossing.
De leerling weet wat een zure en basische pH-waarde is.

Visuele puzzels voor het dieper leren van scheikunde

103

(Sub)domeinen Inhoudsbeschrijving
CSE
Scheikunde
(zie onder)

Toets-vraag

RTTI
Aantal
Niveau punten

B1, C1

2B: Geef de reactievergelijking van
de reactie die plaatsvindt als de
leerling beide oplossingen bij elkaar
doet. Wat neemt de leerling waar?
3A: Maak van deze drie oplossingen
tekeningen op microniveau. Zie
uitwerkbijlage.

R-T1

4

I

8

A12, B1, C1, C5

De leerling kan een zuurbase reactie opstellen aan de hand van
de gegeven informatie en daarmee redeneren.
De leerling kan eventuele waarnemingen bij een zuurbase
reactie voorspellen/verklaren.
De leerling kan het verschil tussen een sterk en zwak zuur/base
aangeven.
De leerling kan aangeven dat hij/zij te maken heeft met een
zwak zuur/zwakke base en dat deze in evenwicht met het
geconjugeerde zuur/base aanwezig is in de oplossing.
De leerling kan het verschil tussen Kz waardes aangeven op
micro niveau.

Sub domeinen centraal schriftelijk examen (College voor toetsen en examens, Den Haag (NL), 2019):
-

A10: Indicator, natronloog, titratie, zoutzuur.

-

A12: Micro/macro-denken.

-

B1: Ionen, zuren herkennen (HCl, H2SO4, H2O + CO2, CH3COOH), basen herkennen (OH-, CO32-), verhoudingsformules.

-

C1: beschrijven wat er gebeurt bij het oplossen en ioniseren in water van zuren en basen, reactievergelijking geven, aangeven welk deeltje
zuur/basisch is, verschil aangeven tussen sterke en zwakke zuren.

-

C2: chemisch rekenen

-

C5: evenwichten, kunnen redeneren met evenwicht, Kz waarde
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Bijlage M: Feedback Docenten Ontwikkeling Team (NOVA) Puzzel 1
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Bijlage N: Feedback Docenten Ontwikkeling Team (NOVA) Puzzel 2
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Bijlage P: Toets zuur base feedback van W. Sanders op de uitwerkingen
Opmerkingen in de tekst op de toets inhoud worden aangegeven met een blauwe kleur en
cursief gedrukt
Toets zuren en basen

Deze toets is redelijk lang. Daar hebben ze zeker 50 minuten voor nodig. Vraag 1 en 2 zijn sterk
gekoppeld aan de puzzels. Daarmee meet je dus vooral hoeveel leerlingen van de puzzels hebben
onthouden. Gaan jullie de puzzels bespreken voordat ze deze opgaven maken? Dan neem je ook het
effect van het bespreken van de puzzels mee in je ‘meting’
Deze toets bestaat uit 3 vragen met subonderdelen. De vragen gaan in op concepten bijbehorend aan
het onderwerp zuren en basen. Deze toets wordt voor onderzoek gebruikt en telt niet mee voor een
cijfer.

Zure oplossingen
1) Er zijn veel verschillende soorten zuren en basen. We gaan een aantal van deze van dichterbij
bekijken.
a. Welke deeltjes zijn aanwezig in zoutzuur? (R)
Geef de formules van de deeltjes die in zoutzuur aanwezig zijn. (anders kunnen ze ook
de namen van de deeltjes opschrijven)
H3O+ ClH2O
b. Omcirkel het zure/basische deeltje in deze oplossing. (R)
Deze vraag is gekoppeld met vraag a. Misschien beter 1 vraag van maken
H3O+
c. Is de pH-waarde hoger of lager dan 7,0? (R)
Lager dan 7,0. Een zuur heeft altijd een pH<7,0.
d. Stel je hebt zwavelzuur zwavelzuuroplossing en zoutzuur met dezelfde concentratie.
Is er verschil in de pH-waarde tussen deze twee oplossingen of zijn ze gelijk? Leg uit
waarom wel/niet. (T1)
Zwavelzuur heeft een lagere pH-waarde dan zoutzuur, want de molverhouding
H3O+ : Zuur is voor zwavelzuur 2:1 en bij zoutzuur 1:1. Dat wil zeggen dat de
concentratie H3O+ voor zwavelzuur 2x zo hoog is en dat geeft een lagere pH-waarde.
Practicum
2) Een leerling op school wil graag een practicum uit gaan voeren. Hij heeft verschillende dingen
geleerd tijdens het hoofdstuk zuren en basen en wil het graag een keer met eigen ogen zien.
Tijdens dit experiment wil hij graag huis-, tuin- en keukenmiddelen gebruiken. Hij maakt een
oplossing van schoonmaaksoda in water (natriumcarbonaat-oplossing). Vervolgens laat hij dit
reageren met schoonmaakazijn.
Verwacht je dat ze weten wat schoonmaakazijn is?
In Binas 66B staan wel soda en azijnzuur vermeld.
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Misschien kun je achter schoonmaakazijn ook even vermelden dat het gaat om een oplossing
van ethaanzuur anders ben je misschien iets anders aan het toetsen dan je zou willen (zeker
voor de groep die de puzzels niet gemaakt heeft)
a. Welke deeltjes zijn aanwezig in schoonmaakazijn? (R-T1)
H3O+ CH3COOCH3COOH
H2O

b. Geef een schatting van de pH-waarde van de soda-oplossing en leg uit. (I)
Geef aan hoeveel soda er ongeveer wordt opgelost, dat geeft meer houvast bij de
opgave. Bijvoorbeeld zoiets als ‘De leerling doet twee eetlepels soda in 1 liter water’.
Dit is wel een mooie inzicht vraag.
Soda geeft in water een basische oplossing. Dit betekent dat de pH-waarde >7,0
moet zijn. Het carbonaat is een zwakke base en zal daardoor geen extreem hoge pHwaarde geven. Waarschijnlijk zal de pH-waarden ergens tussen de 8,0 en 12,0 liggen.
c. Geef de reactievergelijking van de reactie die plaatsvindt als de leerling beide
oplossingen bij elkaar doet.(R-T1)
CO32- + 2H3O+  (H2CO3)  2H2O + CO2
d. Welke waarneming doet hij? (R-T1) Deze vraag is gekoppeld aan vraag c. ‘Wat neemt
de leerling waar?’ (=genderneutraal)
De leerling zal zien dat het begint te bruisen/bubbelen/er een gas (CO2) vrijkomt.
Calcium bepaling
In een laboratorium hebben ze kalkwater gemaakt met een onbekende hoeveelheid calcium. Bedoel
je hier: Er is kalkwater gemaakt door een onbekende hoeveelheid calcium te laten reageren met
water of er is kalkwater met een onbekende hoeveelheid calcium-ion? Voor ons is dat hetzelfde maar
voor leerlingen is dat het verschil tussen een zuur-base reactie en het oplossen van een zout
(kalkwater staat in binas 66B).
3) De concentratie In de zin hier boven staat hoeveelheid. Hier staat concentratie en in
opdracht b gaat het weer om hoeveelheid (aantal mol). Ik zou in alle drie de gevallen ‘aantal
mol’ gebruiken. gaan ze bepalen door middel van een titratie met broomthymolblauw als
indicator.
a. Voor de titratie kunnen zie kiezen uit 1,03M zoutzuur of uit 1,05M natronloog. Met
welke oplossing kunnen ze het beste gaan titreren en waarom? (T1)
Kalkwater is een basische oplossing. Om de concentratie van een basische oplossing
te bepalen m.b.v. titratie heb je een sterk zuur nodig omdat er anders geen reactie
plaatsvindt en je de pH-waarde dus niet kan veranderen. Daarom moet er getitreerd
worden met zoutzuur.

𝑛

b. Tijdens de titratie bleek dat ze 23,5 mL van het zoutzuur/natronloog hebben
toegevoegd om de hoeveelheid calcium te bepalen. Hoeveel mol calcium was
aanwezig in het kalkwater? (T1)
1
1
1
= ∙𝑛
= ∙ [𝐻 𝑂 ] ∙ 𝑉
= ∙ 1,03𝑀 ∙ (23,5 ∙ 10 𝐿) = 1,21 ∙ 10 𝑚𝑜𝑙
2
2
2
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c. Welke observatie waarneming doen ze tijdens de titratie zodat ze weten dat ze
genoeg van het zoutzuur/natronloog hebben toegevoegd? (T1)
Doordat de pH-waarde van basisch naar licht zuur veranderd zal de
broomthymolblauw indicator van blauw (basisch) naar geel (zuur) verkleuren.
Omslag traject: geel 6,3 – 7,9 blauw.
Als extra controle na de titratie voegen de laboranten kaliumcarbonaat toe aan de oplossing.
d. Welke waarneming(en) doen ze en wat heeft dit voor invloed op de pH-waarde
(stijgt/daalt)? (T2) Deze vraag hoort eigenlijk bij het hoofdstuk zouten. Neerslagen zit
niet meer in het VWO examenprogramma, dus niet op elke school bruikbaar. Je zou
ook de volgende vraag kunnen stellen: De laboranten doen een tweede experiment
om het Ca2+ gehalte vast te stellen. Daar toe voegen zij na de titratie een overmaat
kaliumcarbonaat toe aan de oplossing in de erlenmeyer. De oplossing kleurt van geel
naar blauw. Er ontstaat tevens een vaste stof. Geef de formule van de vaste stof die
ontstaat en verklaar de kleuromslag. Gebruik bij je antwoord gegevens uit Binas tabel
45a en 52a. (Je kunt evt. de Binas tabel nummers weglaten als je het moeilijker wilt
maken).
De calciumionen die nog aanwezig zijn in de oplossing zullen gaan neerslaan met het
carbonaat tot calciumcarbonaat. De laboranten zien dus een neerslag ontstaan.
Als een oplossing carbonaationen bevat, wordt deze basisch en zal de pH-waarde
weer gaan stijgen. Hierdoor zal de oplossing weer van geel naar blauw gaan
verkleuren.
Na wat extra handelingen hebben ze van gewogen dat er 1,21 g is ontstaan na de reactie met
het kaliumcarbonaat.
Deze vraag is gekoppeld aan vraag d. Als ze niet weten dat er calciumcarbonaat ontstaat
kunnen ze deze niet maken. Dit kun je oplossen door de vraag iets anders te formuleren: De
suspensie die is ontstaan bij het experiment van vraag d wordt gefiltreerd en het residu wordt
gedroogd. Er blijkt 1,21 g vaste stof te zijn ontstaan. Komt deze hoeveelheid overeen met de
hoeveelheid mol calcium die ze eerder hebben bepaald? Laat dit zien met behulp van een
berekening. (voor deze vraag het je de formule van de vaste stof nodig. Als deze niet weet
neem dan aan dat de molaire massa van deze stof 102,4 g/mol is en dat er per mol vaste stof
1 mol Ca2+ aanwezig is) Deze laatste opmerking geeft wel een hint weg voor de berekening,
dan is het dus wel een T1 vraag. Maar anders kunnen sommige leerlingen de vraag niet
maken.
e. Komt deze hoeveelheid overeen met de hoeveelheid mol calcium die ze eerder
hebben bepaald? Laat dit zien met behulp van een berekening. (T1/T2)
𝑚
1,21𝑔
𝑛
= 𝑛
=
=
𝑔 = 1,21 ∙ 10 𝑚𝑜𝑙
𝑀
100,1
𝑚𝑜𝑙
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Bijlage Q: Excel Bronbestand.
Onderstaand een weergave (Afbeelding Q1) van het MS Excel bronbestand. Het bronbestand wordt volledig toegevoegd aan het document voor
eventuele validatie en is ook op te vragen bij de auteurs.
Afbeelding Q1: een weergave van het originele MS Excel bestand dat gebruikt is in de analyse van het onderzoek.
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Bijlage R: SPSS bronbestand variabelen.
Het SPSS bestand is op te vragen bij de auteurs. Een weergave van dit bestand draagt niet bij
aan de leesbaarheid van dit verslag. Een uitleg van de gebruikte variabelen en gecombineerde
variabelen vindt u in tabel R1.
Tabel R1: Definities van de variabelen die in het SPSS bronbestand toegepast worden.
Variabele
Omschrijving
UID
Unieke identificatie leerling/toets/puzzel combinatie
School
Experiment en controle groep onderscheid
@1A
SOLO score puzzel 1 vraag A
@1B
SOLO score puzzel 1 vraag B
@1C
SOLO score puzzel 1 vraag C
@1D
SOLO score puzzel 1 vraag D
@1E
SOLO score puzzel 1 vraag E
@2A
SOLO score puzzel 2 vraag A
@2B
SOLO score puzzel 2 vraag B
@2C
SOLO score puzzel 2 vraag C
@2D
SOLO score puzzel 2 vraag D
@2E
SOLO score puzzel 2 vraag E
@2F
SOLO score puzzel 2 vraag F
@3A
SOLO score puzzel 3 vraag A
@3B
SOLO score puzzel 3 vraag B
@3C
SOLO score puzzel 3 vraag C
@3D
SOLO score puzzel 3 vraag D
@3E
SOLO score puzzel 3 vraag E
@3F
SOLO score puzzel 3 vraag F
@3G
SOLO score puzzel 3 vraag G
@1a_A
Toets score vraag 1a
@1b_A
Toets score vraag 1b
@1c_A
Toets score vraag 1c
@2a_A
Toets score vraag 2a
@2b_A
Toets score vraag 2b
@3
Toets score vraag 3
Totaal
Totaal score (in punten)
combiDLeren Score T2 en I vragen (deep learning)
Combitoepas Score R en T1 vragen (surface learning)
Cijfer
Cijfer van de toets
Geslacht
Jongen of meisje
Profiel
School profiel
ProfielKlas
Combinatie variabele experiment/controle en profielkeuze
Methode
NOVA
Cijfervorigjaar Cijfer vorig jaar
Cijferbin
Cijfer vorig jaar in "bins" geplaatst (a, b, c, d, e)
Geslachtklas Combinatie variabele geslacht (j/m) en klas (controle/experiment)
Cijferbinklas Combinatie variabele cijferbin (a-e) en klas (controle/experiment)

