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In dit OvO-verslag wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de Corona-crisis.
Er wordt toegelicht wat er in het onderzoek is aangepast ten opzichte van het goedgekeurde
onderzoeksplan. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de rubric-Corona-versie.
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Samenvatting
Veel leerlingen hebben bij de natuurwetenschappelijke vakken moeite om onderlinge koppelingen te
maken tussen onderdelen die hen aangeleerd worden wanneer deze raakvlakken hebben. Dit
onderzoek richt zich erop om de koppeling van conceptuele kennis te bewerkstelligen via het uitvoeren
van practica. Hiertoe zijn verschillende ontwerpprincipes voor dit doel opgezocht in de
onderwijsliteratuur, zijn er verwachtingen bij deze principes opgesteld en is er een practicum
ontworpen op basis van deze principes en verwachtingen. Het thema van het practicum is de
cirkelbeweging, met de nadruk op het concept middelpuntzoekende kracht. Dit concept wekt namelijk
vaak misconcepten op vanwege de verwarring met term middelpuntvliedende kracht.
In de eerste instantie zou het ontworpen practicum uitgevoerd worden op een middelbare school in
twee 5-vwo groepen. Hierbij zouden leerling- en docentinterviews, in combinatie met lesobservaties
en een exit-card uitsluitsel moeten geven of dat het practicum zou functioneren zoals op basis van de
gebruikte ontwerpprincipes verwacht werd. Echter heeft de problematiek omtrent het coronavirus
ertoe geleid dat de uitvoering van het practicum niet plaats kon vinden. Om OvO en daarmee het
afstuderen toch nog doorgang te geven, is er gekozen om een theoretische exercitie te maken rondom
het reeds ontworpen practicum. Hierbij is het ontworpen practicum paragraaf voor paragraaf
theoretisch onderbouwd en vervolgens voorgelegd aan twee experts – een op het gebied van practica
en een op het gebied van diep leren – en vervolgens op basis van de feedback nogmaals aangescherpt
en extra uitgelicht. Tot slot is er nog een videogesprek gevoerd over deze aanpassingen en is er een
laatste hand gelegd aan het practicum.
Uiteindelijk is er in drie iteraties een practicum ontworpen waarin continu op leren aan wordt gestuurd
door middel van vraagstellingen en overlegmomenten met medeleerlingen terwijl docent (en TOA) het
practicum ondersteunen door middel van scaffolding. Het belang van elk ontwerpprincipe is
voortdurend veranderd tijdens dit project en is uiteindelijk vastgelegd op basis van de feedback van
de experts. De mate van diep leren wordt gemeten aan de hand van een exit-card met een greep
reflectieve stellingen en een inhoudelijke vraag.
Tags: Concept practica, Diep leren, Exit cards, Misconcepten, Natuurkunde, Practicum,
Samenwerken/groepswerk, Samenwerkend leren, Science education,
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Inleiding
Het leren kan zowel aangestuurd worden door de leerling als door de docent. Dit noemen we
respectievelijk zelfsturing of docentsturing, met als tussenvorm gedeelde sturing. Als leerlingen niet
door een docent aangestuurd worden of diens aansturing niet volgen en verder geen zelfsturing
kunnen bieden aan het leerproces, fis er al snel sprake van ongericht leergedrag (Koopman et al.,
2017). De leerlingen leren in dit geval hooguit wat er van hen gevraagd wordt, zonder dit te koppelen
aan reeds verworven kennis. Dit leidt er vaak toe dat leerlingen oppervlakkig leren en zodoende op de
lange termijn weinig onthouden van hetgeen ze hebben geleerd. Dit heeft als gevolg dat er minder
verbanden gelegd worden tussen verschillende leerinhouden, nieuwe ideeën en het dagelijks leven.
Wanneer leerlingen deze verbanden wel kunnen leggen, is er sprake van diep leren (Koopman et al.,
2017). Dit onderzoek richt zich op het bevorderen van het leggen van verbanden tussen verschillende
domeinen van conceptuele kennis (domeinen volgens de Syllabus natuurkunde), ofwel het stimuleren
van diep leren door middel van practica.
Juist bij natuurwetenschappelijke vakken (ofwel bètavakken) is het belangrijk dat de leerling bekend
raakt met het koppelen van kennis tussen verschillende concepten. Denk hier bijvoorbeeld aan een
van de kernbegrippen van de natuurkunde – energieomzettingen (elektrisch, kinetisch, chemisch,
gravitatie, thermisch, …) – waarbij een voor de leerling nieuw concept vaak al snel aan de reeds
behandelde concepten gekoppeld kan worden. Wanneer een leerling slaagt en gaat studeren binnen
de natuurwetenschappen, met name op universitair niveau, zal er op den duur verwacht worden dat
hij of zij ook zelfstandig verschillende concepten onderling leert koppelen, begrijpen en gebruiken.
Het practicum als werkvorm is hét schoolvoorbeeld waarbij leerlingen via eigen handelen ervaring
opdoen binnen de natuurwetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde en wiskunde). Echter
wordt er vaak niet alles uit het practicum gehaald met betrekking tot leeropbrengsten: Uit literatuur,
lerarenervaringen en eigen ervaringen tijdens de stageperiode komt vaak naar voren dat leerlingen bij
practica de gewenste handelingen prima weten uit te voeren en hiermee ook goede meetresultaten
weten te verkrijgen. Echter wordt er maar weinig stilgestaan bij de betekenis van de meetresultaten,
met als gevolg dat de leeropbrengst op lange termijn beperkt blijft. Het uitgangspunt bij dit onderzoek
is dat leerlingen tot een dieper niveau van leren zouden moeten kunnen komen door middel van
practica. Zodoende is de centrale vraag van dit onderzoek ook: “Hoe kan een dieper niveau van
conceptuele kennisopbrengst bereikt worden middels het uitvoeren van natuurkundepractica die hier
speciaal voor ontworpen zijn?”
Dit onderzoek dient zodoende met name de bevordering van conceptuele kennisontwikkeling van de
leerling via practica. Om deze reden is dit onderzoek tevens belangrijk voor de ontwikkelaars en
uitvoerders van practica zoals docenten, auteurs en mogelijk technische onderwijsassistenten. Met dit
onderzoek hoopt de auteur tevens meer waarde te kunnen geven aan practica als middel om tot een
hoger niveau van conceptuele leeropbrengsten te kunnen komen. Het practicum als werkvorm biedt
wellicht nog veel mogelijkheden om de natuurkundepraktijk nog beter te benutten om de conceptuele
kennis te bevorderen bij leerlingen. Natuurkunde is immers een praktisch vak waarbij de praktijk in
veel gevallen zeer laagdrempelig en concreet te benutten valt voor onderwijsdoeleinden.
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Theoretisch kader
Dit onderzoek richt zich op het bereiken van een dieper niveau van leren door middel van practica bij
natuurkunde. Simpel gezegd is diep leren een proces waarbij een hoger niveau van leren dan dat
gewoonlijk bereikt wordt, ofwel het tegenovergestelde van oppervlakkig leren. Diep leren kan zich op
verschillende manieren manifesteren. Deze verschillende manieren van leren hangen echter
regelmatig samen (Koopman et al., 2017): De leerling legt verbanden tussen verschillende (verwante)
concepten en leerinhouden. Hierbij worden nieuwe ideeën gekoppeld aan voorkennis. Hierdoor kan
diep leren ook blijken uit het leggen van relaties tussen nieuwe kennis en dagelijkse ervaringen en
waarnemingen van de leerlingen. Al deze aspecten geven blijk dat de leerling een fundamenteler
begrip over een bepaald concept ontwikkelt dan bij oppervlakkig leren, dat zich overigens onder meer
laat kenmerken door bijvoorbeeld het klassieke ‘stampen’ van lesstof, het uit het hoofd leren van
oplosschema’s en het herhalend scanderen van (reken)regels totdat deze uiteindelijk beklijven. Echter,
om door middel van practica te kunnen leren wat leerlingen moeten leren en om de leerstof op een
later moment nog steeds te kennen (effectiviteit op niveau 2), moeten leerlingen eerst uitvoeren wat
ze moeten uitvoeren (effectiviteit op niveau 1) (Abrahams & Millar, 2008). Dit geldt overigens ook voor
andere praktijkgerichte lesvormen. Dit betekent dat om te leren via practica, eerst de basis van het
uitvoeren van een practicum op orde moet zijn. Abrahams betoogt samen met Reiss tevens dat
docenten zich naast het richten op ‘hands-on’ zich ook moeten toespitsen op het ‘minds-on’ door te
bedenken hoe zij de leerlingen de resultaten kunnen laten koppelen aan de concepten die de
leerlingen moeten leren kennen (Abrahams & Reiss, 2012). Millar benadrukt in zijn werk het belang
van het geven van betekenis aan de verworven resultaten door middel van besprekingen. Deze
besprekingen kunnen zowel plaatsvinden samen met de docent als met medeleerlingen (Millar, 2004;
Abrahams & Millar, 2008).
Echter om leerlingen goed te kunnen laten leren van practica, moet de doelstelling van het practicum
ook goed vastgesteld zijn. Als dit niet gebeurt, dan loopt men al snel het risico dat een practicum te
veel leerdoelen omvat omdat de ontwikkelaar al dan niet onbewust meerdere doelstellingen nastreeft
(Hodson, 2014). Hodson onderscheidt drie ontwerprichtingen voor practica (waarnaar hij in zijn werk
verwijst als ‘practical work’ en ‘hands-on’ work). Deze drie richtingen zijn:
- Learning science: Het opdoen van conceptuele vakinhoudelijke kennis.
- Learning about science: Kennis opdoen over het uitvoeren van een wetenschappelijk
onderzoek en alles daaromheen, zoals: verslaglegging, controle, validatie en besef van de
effecten op de maatschappij.
- Doing science: Deelnemen aan en ervaring opdoen in wetenschappelijk onderzoek en
probleemoplossing.
Aangezien dit onderzoek zich richt op diep leren van theorie middels practica, zal dit onderzoek zich
richten op het aspect ‘Learning science’. Hodson (2014) wijst de lezer op de valkuil dat practica met dit
doel vaak last hebben van ‘noise’ ofwel ruis. Hiermee bedoelt hij dat er van leerlingen verwacht wordt
dat ze de aard van het probleem en de onderzoeksprocedure moeten begrijpen zonder voldoende
voorkennis, de aanwijzingen van de docent moeten lezen, volgen en begrijpen, de practicummaterialen gebruiken, data verzamelen, resultaten moeten vergelijken en interpreteren en erover
moeten schrijven. Grappend sluit hij af dat leerlingen tijdens al deze taken ook nog eens goed moeten
kunnen omgaan met hun lab-partners: Een enorm aantal verwachtingen voor een tijdsbestek van een
uur. Al deze zaken bij elkaar zorgen ervoor dat het daadwerkelijke leren – ‘Learning science’ – wordt
belemmerd op basis van pure overladenheid. Verder komt het bij dit soort leer-practica regelmatig
voor dat leerlingen op fouten worden gewezen in de data, verwerking of conclusie. Hodson
beargumenteert dat er in dit geval bij de leerlingen een verlies in vertrouwen kan ontstaan in de
effectiviteit van practica als leermiddel: ‘De theorie klopt niet met de praktijk’, ‘De docent kan (het
experiment) niet goed organiseren’ of ‘Ik ben niet goed in (natuur)wetenschap’ zijn allemaal negatieve
conclusies waartoe leerlingen kunnen komen naar aanleiding van mislukte experimenten. Een
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practicum moet dan ook niet te veel elementen bevatten, zodat het beoogde leerdoel gemakkelijker
behaald kan worden. Verder moeten de verwachtingen die de docent heeft van de leerlingen duidelijk
gecommuniceerd worden richting hen. Zo weten zij wat er van hen verwacht wordt gedurende de
opdrachten, en kunnen ze hun handelen hierop afstemmen.
Bovendien moet er ook beloond worden op basis van conceptkennis als dit hetgeen is waar naar
gestreefd wordt bij de uitvoering van het practicum (Entwistle, 2000). Dit ligt onder meer in de handen
van de docent bij de begeleiding tijdens de uitvoering van het practicum door leerlingen te belonen
met een compliment wanneer ze een goede verklaring geven bij een observatie. Ook is dit aspect
relevant bij de toetsing van de opbrengst. Aangezien hier de ontwikkeling van diepere conceptuele
kennis al dan niet wordt aangetoond, is het ook belangrijk dat de toetsing – in welke vorm dan ook
deze uitgevoerd wordt – hierop aansluit. Dit principe staat ook wel bekend als constructive alignment:
Leeractiviteiten, leeruitkomsten en beoordeling zijn op elkaar aangesloten. Smits vult hierop aan dat
er continu aangestuurd moet worden op het leren tijdens de uitvoering van de opdracht en dat de
nadruk niet hoort te liggen op competitie tussen leerlingen en de druk van beoordelingen (Smits,
2019).
Al deze ontwerpprincipes zijn gebruikt bij het ontwikkelde practicum. Een overzichtelijke
tabelweergave van deze ontwerpprincipes valt te vinden in Appendix A1 met daarnaast de
verwachtingen per ontwerpprincipe en hoe deze principes zijn gewaarborgd in het practicum.
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Onderzoekskader en -vragen
Onderzoekskader
Het thema van dit onderzoek is het stimuleren van diep-leren middels practica en het perspectief van
leerlingen op deze manier van leren. Hiervoor wordt er in dit onderzoek toegespitst op
cirkelbewegingen. Een van de bekendste misconcepten binnen dit onderwerp is de tweestrijd tussen
de middelpuntvliedende en middelpuntzoekende kracht. Het onderwerp ‘eenparige cirkelbewegingen’
valt te koppelen aan alle drie de sub-domeinen van C1, C2 en C3 in de natuurkunde syllabus van 2020
(College voor Toetsen en Examens, 2018). De inhoud van sub-domeinen C1 (kracht en beweging) en
C2 (energie en wisselwerking) is vaak al aangestipt of uitgebreid behandeld voordat de eenparige
cirkelbeweging aan bod komt. De syllabus zelf neemt cirkelbewegingen op in sub-domein C3
(gravitatie), samen met formules voor de middelpuntzoekende kracht, baansnelheid en
gravitatiekracht en -energie. Hier, in de sub-domeinen C1 en C2, zijn voorheen al stukken theorie
behandeld die ook voor cirkelbewegingen van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan worden hieronder
opgesomd, met daarbij mogelijke misconcepten die kunnen ontstaan:
Sub-domein C1: beweging en wisselwerking
- De tweede wet van Newton: Een kracht is nodig om de snelheid te veranderen. Vaak wordt dit
onderwerp uitgebreid toegelicht aan de hand van lineaire bewegingen. In het geval van
cirkelbewegingen wordt echter vaak over het hoofd gezien dat snelheden niet enkel een
grootte hebben, maar ook een richting die kan veranderen. Ook voor een verandering in de
richting van de snelheid is een kracht nodig, ondanks dat de snelheidsgrootte constant blijft.
- De derde wet van Newton: Elke actiekracht leidt tot een reactiekracht van dezelfde grootte in
tegengestelde richting. Dit is de boosdoener die bij leerlingen tot het misconcept leidt om te
geloven dat cirkelbewegingen tot stand gebracht worden door een middelpuntvliedende
kracht, terwijl deze kracht juist de reactiekracht is die tot stand komt doordat een voorwerp
of persoon de bocht in geduwd of getrokken wordt.
- Versnelling: a = dv/dt. In een eenparige cirkelbeweging verandert de richting van de snelheid
continu, dus is er ook continu een versnelling die deze verandering teweeg brengt. Dit kan
verwarrend zijn, gezien het gegeven dat de cirkelbewegingen die bij natuurkunde behandeld
worden meestal eenparig van aard zijn.
Domein C2: Energie en wisselwerking
- Kinetische energie: Ek = ½ mv2. In een eenparige cirkelbeweging is de grootte van de snelheid
constant. Hierdoor is ook de kinetische energie constant.
- Arbeid: W = Fs cos(𝛼). Dit betekent dat er (netto) geen arbeid uitgeoefend wordt op een
voorwerp dat een eenparige cirkelbeweging maakt. Toch ondervindt dit voorwerp een
(middelpuntzoekende) kracht terwijl het beweegt door de ruimte. Deze tegenstelling kan
verklaard worden door te beseffen dat de beweegrichting en (netto)kracht loodrecht op elkaar
staan in het geval van een eenparige cirkelbeweging.

Randvoorwaarden
De randvoorwaarden waarbinnen dit onderzoek kan plaatsvinden worden in grote lijnen bepaald door
de VO school die wilde samenwerken aan dit onderzoek. De combinatie van het tijdstip in het jaar, de
beschikbare jaarlagen en de niveaus heeft ertoe geleid dat er gekozen is voor het thema ‘de
cirkelbeweging’. Dit onderwerp komt over het algemeen pas in het vijfde leerjaar van het vwo aan bod.
Leerlingen zijn in deze fase gangbaar 16 tot 17 jaar oud, met soms enkele uitschieters naar 15 of 18
jaar. De school waarvoor het practicum is ontworpen ligt in de provincie Noord-Brabant. Vanuit deze
school zijn enkele randvoorwaarden gesteld:
- Lessen duren 50 minuten.
- Dataverwerking buiten de les kost de leerlingen gangbaar ongeveer 10 minuten
5
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-

De leerlingen krijgen geen cijfer voor het practicum.
De docent kan het practicum uitvoeren na de les met de eerste korte uitleg over Fmpz of anders
nadat de paragraaf is afgerond.
Deze randvoorwaarden hebben gevolgen voor de mogelijkheden met betrekking tot de vrijheden
waarmee het practicum ontworpen en uitgevoerd kan worden. Zo is het laten schrijven van een verslag
niet mogelijk omdat er geen cijfer aan verbonden is. De werklast wordt hier dan ook niet beloond en
leerlingen zullen als gevolg hiervan het werk niet serieus nemen of gewoonweg niet maken

Onderzoeksvragen
Met dit onderzoek wordt beoogd te bevorderen dat leerlingen connecties leggen tussen verschillende
leerinhouden via practicumwerk en dat misconcepten voorkomen of verholpen kunnen worden. Om
dit te toetsen zijn de volgende vragen gesteld:
De hoofdvraag bij dit onderwerp luidt:
“Hoe kan een dieper niveau van conceptuele kennisopbrengst bereikt worden middels het uitvoeren
van natuurkundepractica die hier speciaal voor ontworpen zijn?”
Hierbij horen ook enkele deelvragen:
A. Welke elementen zijn effectief in het bevorderen van diep leren in practica?
B. Welke handelingen en gedragingen zijn te verwachten bij een opdracht met deze vorm?
C. Verlopen en werken de diep leren elementen in het practicum zoals verwacht op basis van de
literatuur?
D. Hoe ervaren de betrokken leerlingen en docent(en) deze manier van leren?
a. (In welke mate ervaren leerlingen de diep-leren activiteit als leerzamer dan klassieke
oppervlakkig-leren activiteiten?)
b. (In welke mate ervaren leerlingen de diep-leren activiteit als leuker dan klassieke
oppervlakkig-leren activiteiten?)
c. (Komen de meningen/inzichten van de docent overeen met die van de gemiddelde
leerling?)
E. In welke mate is het diep leren practicum daadwerkelijk effectief geweest?
Door de uitbraak van het COVID-19 virus heeft de uitvoering van het practicum geen doorgang kunnen
vinden. Hierdoor is er uiteindelijk voor gekozen om het ontworpen practicum te onderwerpen aan een
theoretische exercitie om alsnog de bovenstaande vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.
In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven zoals ze in de eerste instantie
bedoeld waren. Tot slot worden de onderzoeksmethoden beschreven om zo goed mogelijk met de
ontstane problematiek om te gaan.

Methoden
Dit onderzoek spitst zich erop toe om diep leren te bewerkstelligen met behulp van een practicum.
Zodoende zal dit onderzoek gericht zijn op de uitvoering van een practicum met hierin elementen die
diep leren zouden moeten bevorderen en verwerving van informatie die de effectiviteit en eventueel
de beleving van deze elementen beoordeelt.
Het practicum is ontworpen aan de hand van advies dat verworven is/wordt uit de beschikbare
literatuur en uit overleg met en schriftelijke feedback van verschillende onderwijsonderzoekers. Uit de
gebruikte ontwerpprincipes volgen verschillende te verwachten gedragingen, handelingen en/of
leerontwikkelingen. Er zijn hypotheses opgesteld met betrekking tot deze aspecten en deze zouden
vergeleken moeten worden met de bevindingen van de docent en de observaties tijdens de uitvoering.
De meetinstrumenten zijn ontworpen om de deelvragen te beantwoorden om vervolgens hiermee te
6
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kunnen beoordelen of het practicum het beoogde effect heeft bereikt door het beantwoorden van de
hoofdvraag.

Participanten
Het practicum wordt uitgevoerd in twee doorsnee 5-vwo clusters door de eigen docent ter behoeve
van continuïteit van de lessenreeks en het uitsluiten van data-verstoring wegens de invloed van een
vervangende docent. Het practicum – met als thema de kegelslinger – is ontworpen met oog op
aansluiting bij de (op dat moment) behandelde stof – cirkelbewegingen – tevens ter behoeve van de
continuïteit voor docent en leerlingen.

Het practicum
Aan de hand van de ontwerpprincipes in het hoofdstuk ‘Theoretisch kader’ is een practicum opgesteld.
In appendix A1 staan de ontwerpprincipes uit het theoretische kader uitgezet tegen de verwachte
resultaten en hoe deze ontwerpprincipes gewaarborgd worden. Bij het samenstellen van dit practicum
is continu het hoofddoel langs het practicumontwerp gehouden om de strekking van dit onderzoek te
waarborgen. Het ontworpen practicum staat opgenomen in Appendix B1. Een versie waarin de
formulering van elke paragraaf wordt beschreven (rood) valt te vinden in Appendix B2. Revisies op
basis van feedback staan hier in het oranje weergegeven. Hierover volgt later meer.
Als de verwachtingen aangaande de ontwerpprincipes juist zijn, dan zal het concept
‘middelpuntzoekende kracht’ versterkt worden door middel van dit practicum en zal het ook
gemakkelijker aan andere krachten gekoppeld worden door de leerlingen. In dit geval gaat het om de
horizontale component van de spankracht van de slinger waaraan een massa hangt, ofwel het concept
krachtenontbinding. De verwachting is dat leerlingen hierdoor de middelpuntzoekende kracht niet
(meer) gaan zien als een op zichzelf staande kracht, maar eerder als een voorwaarde waaraan de netto
kracht op een voorwerp moet voldoen wanneer er sprake is van een cirkelvormige beweging. In het
optimale geval, kunnen de leerlingen ook uitspraken doen over het al dan niet uitoefenen van arbeid
door de aanwezige krachten. Het hoofdstuk dat de doelgroep behandeld heeft voorafgaand aan dit
onderzoek was namelijk Arbeid en Energie. Dit zou blijk geven dat de leerling een nieuw concept kan
koppelen aan een reeds behandeld concept.
Op voorhand zijn er enkele (gewenste) conclusies bedacht die leerlingen zouden kunnen trekken
waaruit leeruitkomsten ten gevolge van diep leren zouden kunnen blijken. De belangrijkste gewenste
leeruitkomsten die gebruikt zijn bij het opstellen van dit practicum, zijn:
- De middelpuntzoekende kracht…
o …is een rekenhulpmiddel om cirkelbewegingen mee te beschrijven.
o …is geen daadwerkelijke kracht.
o …wordt (altijd) geleverd door een (component van de) netto-kracht loodrecht op de
bewegingsrichting.
o …is een combinatie aan voorwaarden van variabelen (Fres, r, v) waaraan een beweging
moet voldoen om cirkelvormig te zijn.
- Voor een bepaalde massa aan een kegelslinger is er voor elke baanstraal een vaste omlooptijd
en een vaste omloopsnelheid wanneer deze een cirkelbeweging doorloopt.
- Wanneer een massa aan een kegelslinger een cirkelbaan doorloopt, is er een
krachtenevenwicht in de verticale richting en is er enkel een spankrachtscomponent naar het
middelpunt van de cirkelbaan gericht. Deze component dient als middelpuntzoekende kracht
om de cirkelbeweging tot stand te houden en is tevens de netto-kracht op de massa.
- Wanneer een massa aan een kegelslinger een elliptische baan doorloopt, zijn de snelheid en
de kracht richting het middelpunt niet constant.
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Hierbij moet wel vermeld worden dat sommige van deze conclusies elementen van de
opdrachtomschrijving bevatten. Dat betekent dat sommige elementen die hier genoemd staan enkel
het blijken van dieper leren kunnen getuigen wanneer het antwoord daarnaast ook leerling-eigen
elementen bevat, zoals een eigen formulering, een eigen inzicht of uitbreiding met theorieën die niet
in de opdrachtomschrijving benoemd stonden.

Instrumenten ter beantwoording van de onderzoeksvragen
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en de effectiviteit van het practicum te kunnen
beoordelen, is er naast het practicum ook een viertal aan meetinstrumenten gekozen: Een
observatielijst, een exit-card, leerlingeninterviews en een docentinterview. Daarnaast is het ontwerp
van het practicum onderbouwd, zoals weergegeven in Appendix A1. Hieronder volgt een overzicht van
hoe de deelvragen worden beantwoord zullen worden door het inzetten van deze instrumenten:
De verantwoording van het practicumontwerp (Appendix A1) dient tevens als beantwoording op
deelvraag A en B. Deelvraag A is gesteld om de ontwerprichting van het practicum te bepalen. Hiertoe
is een overzicht gemaakt met allerlei elementen die volgens de literatuur zouden moeten bijdragen
aan een dieper niveau van kennisverwerking. Deze elementen zouden ook gezien kunnen worden als
ontwerpprincipes voor practica met als doel een diepere conceptuele kennisontwikkeling. Het
overzicht staat opgenomen in Appendix A1, Tabel 3 in de linker kolom. De middelste kolom van deze
tabel vermeldt de verwachtingen op deze ontwerpprincipes. Hiermee wordt antwoord gegeven op
deelvraag B. Op basis van de beantwoording van deze deelvragen is het practicum opgesteld. De
waarborging van de elementen uit de tabel in het practicum staat vermeld in de rechter kolom. Tevens
valt de verantwoording in het rood te zien in het practicum en de docentenhandleiding in Appendix
B2, B3 en B4.
Om te toetsen of de verwachtingen op basis van de ontwerpprincipes inderdaad werken zoals
verwacht, worden de lessen geobserveerd. Op basis van observatielijsten worden de gewenste en
ongewenste handelingen en opvattingen samengevat worden door middel van turven. Door middel
van de observaties zou een antwoord geformuleerd moeten kunnen worden op deelvraag C.
Het practicum sluit af met een exit-card. De keuze voor een exit-card is mede gemaakt omdat de
docent geen cijfer koppelt aan practica en hierdoor de drijfveer ontbreekt voor de leerlingen om veel
tijd te besteden aan een groter werkstuk, zoals een verslag. De exit-card bevat een vraag die
conceptueel begrip toetst en een reflectieve vraag waar de leerling moet aangeven wat hij/zij nog
moeilijk vindt en wat er nog te leren valt om tot een beter begrip te kunnen komen. De abstracte aard
van deze laatste vraag kan mogelijk als te lastig ervaren worden voor de doelgroep. De exit-card valt
te vinden in Appendix B5. De resultaten van de invulling van deze exit-card zouden uiteindelijk voor
een deel antwoord moeten geven op deelvraag E, met betrekking tot de effectiviteit van het practicum
op korte termijn.
De effectiviteit op lange termijn en de beleving van het practicum worden getoetst aan de hand van
leerling- en docentinterviews. Beide interviews vinden twee à drie weken na de uitvoering van het
practicum plaats. Deze interviews zijn te vinden in Appendix C1, C2. Beide enquêtes zijn
semigestructureerd van aard zouden ongeveer 30 minuten per stuk duren. In de interviews voor de
leerlingen staan vragen over hoe zij de opdracht ervaren (ter beantwoording van deelvraag D) hebben
en er wordt subtiel gevraagd wat ze nog bijstaat van hetgeen wat ze behandeld hebben (ter
beantwoording van deelvraag E). De leerlingeninterviews vinden in groepjes van drie leerlingen per
keer plaats, met twee groepjes per klas of cluster. In het docentinterview wordt vooral hetzelfde
gemeten, maar dan vanuit het perspectief van de docent. Vervolgens kan er een vergelijking getrokken
worden tussen de bevindingen uit beide interviews en mogelijk de observaties tijdens het practicum.
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Tot slot worden de antwoorden op deelvragen C, D en E vergeleken met de ontwerpprincipes en de
bijbehorende verwachtingen van deelvragen A en B waarop het practicum gebaseerd is. Hiermee zou
tot slot een antwoord geformuleerd moeten kunnen worden op de hoofdvraag: “Hoe kan een dieper
niveau van conceptuele kennisopbrengst bereikt worden middels het uitvoeren van
natuurkundepractica die hier speciaal voor ontworpen zijn?”

Theoretische exercitie
Helaas is het onmogelijk geworden om het practicum en het daaraan hangende onderzoek tot
uitvoering te brengen door het uitbreken van het COVID-19 virus. Het practicum was gereed voor
gebruik vlak voor het noodgedwongen sluiten van de scholen. Om toch continuïteit te bieden aan dit
onderzoek zijn de onderzoeksmethoden gewijzigd. Het practicum wordt uiteindelijk onderworpen aan
een theoretische exercitie. Hierdoor zijn de instrumenten gewijzigd: Dit onderzoek wordt uitgevoerd
als kleinschalige studie, vergelijkbaar met de Delphi-studie methode. Delphi-studie is een
onderzoeksmethode waarbij verschillende experts input geven over een te ontwerpen product zoals
staat weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Basis opzet van een Delphi-studie. Herdrukt van University of Phoenix,
https://research.phoenix.edu/content/research-methodology-group/delphi-method

Dit onderzoek richt zich hierdoor voornamelijk op de feedback op de ontworpen producten rondom
het practicum: de docent- en leerlinghandleidingen, de ontwerpverantwooding en de exit-card. Hierbij
is het practicum ter beoordeling met de daartoe behorende onderbouwingen zoals in Appendix A1 t/m
B5 verzonden naar twee experts: dr. Pseu Donym (gefingeerde naam), expert op het gebied van diep
leren en dr. Wendy Sanders als expert op het gebied van practica. De eerder benoemde
kleinschaligheid van dit onderzoek zit zowel in het beperkte aantal experts (twee) en het beperkte
aantal feedback loops (tevens twee). In een eerste feedbackronde voorzien de experts het practicum
van commentaar en vragen. Dit doen ze door middel van opmerkingen in het originele document. Op
basis hiervan wordt het practicum aangepast en nogmaals voorgelegd aan de experts in een tweede
ronde waarin de mening van de experts over de aanpassingen en het eindresultaat wordt gepeild in
een online (video)gesprek. In het volgende hoofdstuk ‘Resultaten’ valt te lezen welke feedback
gegeven is en hoe deze verwerkt is. Hierbij zijn de practica in de volgende vormen gedeeld met de
experts:
- Onderbouwing d.m.v. ontwerpprincipes: Zoals in Appendix A1.
- Leerlingenhandleiding: Versie 1, zoals in Appendix B1. Ondersteund met onderbouwing in het
rood, zoals in Appendix B2. Het werkblad, ofwel de achterkant van de handleiding zoals in
Appendix B3 weergegeven. Versie 2 staat in Appendix B6.
- Docentenhandleiding: Zoals in Appendix B4.
- Exit-card: Zoals in Appendix B5.
Zoals eerder dit hoofdstuk vermeld was, zijn de oranje stukken in deze teksten aanvullingen naar
aanleiding van de eerste ronde van feedback.
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Resultaten
Feedbackronde 1
Er zijn op verschillende vlakken feedback terug ontvangen op het practicum en de bijbehorende
materialen: Van negatief tot positief, van vraagstellingen tot stellingen en van vakinhoudelijke tot
stilistische aard. Met enkele uitzonderingen zijn de meest prominente aanpassingen gemaakt op basis
van vakinhoudelijke feedback. Hieronder in Tabel 1 volgt een tabel met een samenvatting van de
voornaamste aanpassingen in de leerlingen- en docentenhandleiding:
Tabel 1: Aanpassingen aan de leerlingen- en docentenhandleiding op basis van de eerste feedbackronde

Expert

Categorie van
feedback of
ontwerpprincipe

Strekking van de feedback

Aanpassingen (of niet)

Plaats van
feedback en/of
aanpassing

Sanders

Centrale vraagstelling/
opdracht, context, needto-know

1) Probeer het te formuleren als 'In dit practicum ga
je onderzoeken hoe...' 2) Een context is leuk, maar
er gebeurt nu nog weinig mee

Centrale vraagstelling veel eerder introduceren ter
verduidelijking van de context

Leerlingenhandleiding,
inleiding

Sanders

Samenwerken

(zie Samenwerken bij Werkwijze)

Het samenwerken veel eerder introduceren.

Leerlingenhandleiding,
inleiding

Sanders

(Leer)doelstelling(en)
communiceren,
kookboekpracticum

De terminologie 'praktisch doel' vervangen door 'de
bedoeling' tijdens het practicum

Leerlingenhandleiding,
doelstellingen

Sanders

(Leer)doelstelling(en)
communiceren

Formulering van het leerdoel aanscherpen

Leerlingenhandleiding,
doelstellingen

Sanders

Aantal doelstellingen
beperken, minds-on

De praktische doelstelling klinkt niet praktisch,
vooral aangezien dit practicum veel weg heeft van
een kookboekpracticum
Het leerdoel moet bij een 'learning science'
practicum veel concreter geformuleerd zijn. Denk
bijvoorbeeld aan: 'Je kunt een relatie leggen tussen
X en Y'
Hier wordt al veel van de werkwijze weggegeven.
Het enige minds-on gedeelte bij de praktische
handelingen is het bepalen van de snelheid

Nog niet aangepast. Verdere uitleg nodig i.v.m.
tegenstrijdigheid met gebruikt ontwerpprincipe

Leerlingenhandleiding,
opstelling

Sanders

Algemeen

Kopje 'introductie' wijzigen naar 'Werkwijze'

Leerlingenhandleiding,
werkwijze

Sanders

Samenwerken

Het samenwerken verder structureren in stappen

Leerlingenhandleiding,
werkwijze

Sanders

Fouten voorkomen t.b.v.
het leren van concepten

Nog niet aangepast. Verdere uitleg nodig i.v.m.
tegenstrijdigheid met gebruikt ontwerpprincipe

Leerlingenhandleiding,
metingen

Sanders

Samenwerken

Leerlingenhandleiding,
vraagstellingen

Donym,
Sanders

Samenwerken

Sanders

Samenwerken

Zie bovenstaande opmerking

Het samenwerken tijdens de vraagstellingen beter
structureren
Tweede deelvraag aanpassen naar 'Wat betekent dit
resultaat'. Meer prikkelen tot interpreteren van
resultaten
Vraag concreter stellen en meer prikkelen tot
interpretatie

Sanders

Need-to-know

De need-to-know kan beter een stuk verder aan het
begin geïntroduceerd worden.

(Zie punt 1 hierboven over de centrale vraagstelling)

Donym

Rol van docent

De rol van de docent mag concreter geformuleerd
worden met richtlijnen voor het soort vragen dat
hij/zij kan stellen. Wat voor type rol moet hij/zij
invullen?

Stuk tekst toegevoegd over scaffolding en vraagantwoordgesprekken zoals in de twee punten later in
deze tabel m.b.t. 'Rol van docent'

Donym

Diep leren

Donym

Toetsing (exit-card)

Donym

Rol van docent

Donym

Rol van docent

Wat doen de docent en TOA tijdens de bespreking
van de resultaten? Is het bij docenten bekend hoe
scaffolding werkt?

Donym

Algemeen

De rode stukken in de leerlingenhandleiding zijn
zeer zinvol voor de docent. Ze zouden een plek
moeten krijgen in de docentenhandleiding.

Werkwijze is een passendere naam
Structureer het samenwerken beter, zodat je
minder gevaar loopt dat vier studenten het
practicum maken, waarvan er twee niets bijdragen.
Waarom worden hier de instructies van het meten
gegeven? Dit leidt tot minds-off
(Zie feedback bij de andere entries voor
Samenwerken)
Opzet is goed, maar het samenwerken is nu nog te
open geformuleerd. Maak de vraagstelling
concreter.

De belangrijkste aanleiding van dit practicum (diepleren) wordt achterwege gelaten. Dit is niet handig
(voor de docent)
Waarom krijgen de leerlingen niet medegedeeld dat
de opdracht wordt afgesloten met een exit-card?
Waar sturen docent en TOA op aan tijdens de
voorbereidingen op en het uitvoeren van de
metingen?

Leerlingenhandleiding,
vraagstellingen, a)
Leerlingenhandleiding,
vraagstellingen, b)
Leerlingenhandleiding,
vraagstellingen, d)
Feedback voornamelijk in
de theoretische
onderbouwing.
Aanpassingen vnl. in de
docentenhandleiding, les
van het practicum

Achtergrond van het practicum m.b.t. dieper leren,
misconcepten, 'learning about science' inleiden

Docentenhandleiding,
Achtergrond

Instructies m.b.t. timing van de introductie van de
exit-card verduidelijken
Uitvoering: De bedoeling van de structuur van het
vraag-antwoordgesprek (scaffolding) duidelijker
communiceren aan de docent
Bespreking: De rol van de docent en TOA zijn
verduidelijkt. Verder wordt de structuur van de vraagantwoordgesprekken (scaffolding) uitgelegd aan de
uitvoerende docent
Onderbouwing in het rood uit de
leerlingenhandleiding toegevoegd aan de
docentenhandleiding als achtergrondinformatie.

Docentenhandleiding, De
voorafgaande les
Docentenhandleiding, De
les van het practicum
Docentenhandleiding, De
les van het practicum
Docentenhandleiding,
Toelichting bij de
leerlingenhandleiding

Uit de eerste feedbackronde bleek dat er enige onduidelijkheid was over de achtergrond van de
doelgroep, met name de voorkennis was niet duidelijk genoeg gespecificeerd. Dit staat inmiddels
opgenomen in de docentenhandleiding. Verder waren de instructies voor het samenwerken en samen
overleggen niet strak genoeg geformuleerd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen niet in duo’s
het practicum doen en vervolgens met een ander tweetal overleggen, maar dat het practicum slechts
door één tweetal gedaan wordt, terwijl het andere tweetal toekijkt. Dit was uiteraard niet de opzet:
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De bedoeling was dat twee onafhankelijke sets meetresultaten met elkaar vergeleken en
bediscussieerd zouden worden aan de hand van vier begeleidende vragen. Om deze reden is de
formulering van het samenwerken aangepast.
Verder viel het de experts op dat de focus van het practicum nog aangescherpt kon worden op
verschillende vlakken. De ‘need-to-know’ – een belangrijke drijfveer voor de leerlingen om interesse
te wekken bij het practicum – was vrijwel afwezig. Deze kwam in de eerste instantie enkel terug in de
vraag aan het einde over welke krachten een bezoeker van de zweefmolen ondervindt tijdens een rit.
In potentie was dit een goede ‘noodzaak’, aangezien de het ook inspeelt op de belevingswereld van de
leerlingen bij eigen bezoeken aan een pretpark of kermis. Daarom heeft deze vraag een meer
prominente rol gekregen, namelijk als slotregel van de inleiding. Hiervan is het de bedoeling dat de
leerlingen zich gedurende het practicum in het perspectief van de bezoeker van de zweefmolen blijven
verplaatsen. De vraag wordt uiteindelijk nogmaals gesteld in de uiteindelijke vraagstellingen, waar een
concreet antwoord verwacht wordt uit de besprekingen tussen twee leerlingenduo’s.
Een ander kritiekpunt was dat het practicum erg veel op een kookboekpracticum lijkt. In het
practicumvoorschrift worden namelijk veel taken uit de handen van de leerlingen genomen. Hierdoor
concludeerde Dr. Sanders dat het gevolg niet minds-on maar minds-off zou zijn. Het initiële
practicumontwerp is voornamelijk een gevolg van twee ontwerpprincipes voor ‘learning science’
practica: 1) Ervoor zorgen dat er zo min mogelijk fout kan gaan en 2) Ervoor zorgen dat het practicum
zich enkel richt op ‘learning science’ in plaats van ook nog het ‘doing’ en ‘learning about science’. Het
doel hiervan was om de focus op conceptuele kennisontwikkeling te houden en overladenheid van het
practicum die zou ontstaan door de toegevoegde focus op onderzoekvaardigheden te voorkomen. Om
toch nog iets van leerlingsturing in te brengen in het meetproces, worden de leerlingen aangespoord
om te overleggen over wat ze gaan moeten meten om vervolgens te bepalen hoe ze de te bepalen
waarden gaan meten. Op deze manier zou er gezien het overleg tussen vier leerlingen geen al te grote
extra lading aan de opdracht toegevoegd moeten worden waardoor overladenheid een probleem zou
kunnen worden. Dr. Donym voegde tevens toe dat het maken van fouten juist heel erg interessant zou
kunnen zijn bij het kritisch verwerken als diepe leeractiviteit. Echter dient hier wel een duidelijk
onderscheid gemaakt te worden tussen fouten op het niveau 1 en fouten op niveau 2, gespiegeld aan
de niveaus 1 en 2 van effectiviteit (Abrahams & Millar, 2008). De gebruikte ontwerpprincipes zouden
er namelijk toe moeten leiden dat fouten op niveau 1 – de praktische uitvoering – voorkomen worden,
zodat de effectiviteit op niveau 2 – de mate van conceptuele kennisontwikkeling – sterker bevorderd
wordt. Voornamelijk dit zal een interessant discussiepunt zijn tijdens de laatste feedbackronde.
De meest positieve noot ten aanzien van het ontworpen practicum was met betrekking tot de
onderbouwing in het rood. Dr. Donym stelde in haar feedback dat dit een goede onderbouwing is met
toegevoegde waarde voor de uitvoerende docenten. Zodoende is deze onderbouwing opgenomen aan
het einde van de docentenhandleiding onder de kop ‘Toelichting bij de leerlingenhandleiding’. Verder
was er positieve kritiek op de vraagstellingen die tot onderling overleg tussen leerlingenduo’s zouden
moeten leiden: De vraagstellingen zouden in potentie tot diep leren moeten kunnen leiden.
De aanpassingen en toevoegingen aan het practicum en de onderbouwing naar aanleiding van deze
feedback valt te vinden in Appendix A en B in de vorm van oranje tekst. In appendix B7 is het nieuwe
practicumvoorschrift voor de leerlingen gegeven, zodat het past op één A4, tevens met de
toevoegingen en aanpassingen in het oranje.
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Feedbackronde 2
Enkele weken na de eerste feedbackronde is het bijgewerkte practicum nogmaals voorgelegd aan de
experts ter voorbereiding op de tweede feedbackronde. Deze tweede feedbackronde vond plaats door
middel van een videogesprek via Teams. Helaas was Dr. Donym inmiddels niet meer beschikbaar voor
het leveren van feedback. Zodoende is Dr. Sanders nog de enige overgebleven expert voor de tweede
ronde.
Uit de eerste feedback zijn een aantal interessante aspecten naar voren gekomen die kunnen dienen
als aanknopingspunten voor het gesprek. De vooraf vastgestelde gesprekspunten luiden als volgt:
1. Fouten maken zou volgens Dr. Donym juist interessant zijn, maar uit de gebruikte
ontwerpprincipes willen we juist zoveel mogelijk fouten op niveau 1 voorkomen zodat effectiviteit
op niveau 2 beter te bereiken wordt en overladenheid wordt beperkt. Hoe denkt u hierover?
2. Naar aanleiding van de vorige feedback zijn er veel aanpassingen gemaakt. Wat zijn op dit moment
de sterkste en zwakste aspecten van het practicum?
3. Wat is uw mening over de uitvoering van de…
a. …docentenhandleiding?
b. …leerlingenhandleiding?
c. …exit-card?
4. De uitvoering van het practicum heeft helaas geen doorgang kunnen vinden door de recente
coronaproblematiek. Om deze reden wordt het beantwoorden van de onderzoeksvragen
bemoeilijkt. Wat is op basis van uw onderwijservaringen de meest realistische beantwoording op
deze afzonderlijke vragen met betrekking tot dit practicum en een potentiële uitvoering hiervan?
(A en B hebben betrekking tot mijn onderbouwing, C, D en E tot een potentiële uitvoering.
a. Welke elementen zijn effectief in het bevorderen van diep leren in practica?
b. Welke handelingen en gedragingen zijn te verwachten bij een opdracht met deze vorm?
c. Verlopen en werken de diep leren elementen in het practicum zoals verwacht op basis van
de literatuur?
d. Hoe ervaren de betrokken leerlingen en docent(en) deze manier van leren?
i. (In welke mate ervaren leerlingen de diep-leren activiteit als leerzamer dan
klassieke oppervlakkig-leren activiteiten?)
ii. (In welke mate ervaren leerlingen de diep-leren activiteit als leuker dan klassieke
oppervlakkig-leren activiteiten?)
iii. (Komen de meningen/inzichten van de docent overeen met die van de gemiddelde
leerling?)
e. In welke mate is het diep leren practicum daadwerkelijk effectief geweest?
5. Wat zijn naar uw mening de meest effectieve strategieën (al dan niet uit het ontworpen practicum)
om diep leren te bevorderen door middel van practica?
a. “Hoe kan een dieper niveau van conceptuele kennisopbrengst bereikt worden middels het
uitvoeren van natuurkundepractica die hier speciaal voor ontworpen zijn?”
6. Welke gebruikte ontwerpcriteria beschouwt u als nuttig en welke zouden beter achterwege
gelaten kunnen worden?
Uit het interview met Dr. Sanders zijn wederom een aantal belangrijke feedbackpunten naar voren
gekomen. Ditmaal was de feedback enigszins positiever en de onduidelijkheden uit de eerste
feedbackronde konden allemaal besproken en verholpen worden. Op elk gesprekspunt is er tot een
consensus gekomen. Een samenvatting van de voornaamste feedback (ook eventueel zonder
aanpassingen tot gevolg) staat opgenomen in Tabel 2. Dit gesprek is opgenomen en valt op te vragen
bij de auteur indien Dr. Sanders hiervoor ook haar toestemming geeft.
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Tabel 2: Aanpassingen naar aanleiding van feedbackronde 2 met Dr. Sanders

Topic

Soort of
ontwerpprincipe

Strekking v.d. feedback of gesprekspunt

Aanpassingen (of niet)

1

Inhoud

De koppeling tussen praktijk en model is heel sterk. Goede
vereenvoudiging van het model t.b.v. de uitvoering.

1

Overladenheid
voorkomen, balans
learning/doing
science

Learning' en 'Doing' science staan niet per se los van elkaar.
Neig zo veel mogelijk naar het doing science zonder het
learning science eronder te laten lijden, door voldoende
feedback.

Een practicum zou verschillende openingsgraden moeten
hebben om uitgevoerd te worden op verschillende momenten
in een lessenreeks. Dit bepaalt de balans tussen 'learning' en
'doing'.

Geen; Dit is een zeer prettige aanmerking en tevens
een teken dat de basis van het practicum op orde is.
De omschrijving van het bouwen van de opstelling is
vrijer gemaakt; geen voorgeschreven lengtes en
massa's. Bij de metingen is de voorgeschreven manier
van meten/wegen weggelaten. Het risico op fouten
wordt ondervangen door de feedback tijdens de
voorbespreking tussen leerling-duo's.
Het practicum is iets meer open gemaakt zodat
leerlingen het werk meer zelf kunnen sturen. Het werk
wordt zo meer 'leerling-eigen'. De overlegmomenten
dienen hier nu tevens als zekering/failsafe om fouten in
de uitvoering te ondervangen.
Geen; dit is een waardevol feedbackpunt voor de eigen
onderwijspraktijk, maar dit valt buiten de scope van dit
onderzoek. Het huidige practicum is ontworpen voor
een specifiek moment in een specifieke lessenserie.

Materialen

In principe is dit een vrij goed huis, tuin en keuken practicum
dat zich goed kan lenen voor thuisonderwijs in deze tijden.

Geen; deze keuze vloeit voort uit het 'simpel' houden
van de benodigde materialen om fouten te voorkomen.

Leerlingenhandleiding,
Opstelling en
Metingen

Scope, balans
learning/doing
science

Het practicum is vooralsnog vrij beperkt. Meer diepgang valt te
bereiken met uitweidingen naar zaken als nauwkeurigheid en
het effect van het veranderen van variabelen. Oftewel een shift
naar het 'doing science'. Dit zou ertoe leiden dat er minder
conceptkennis wordt opgedaan, maar meer op modelvorming
wat onder 'learning about science' valt.

Geen; In principe is dit een goede opmerking over
practica in het algemeen. Echter heeft dit weerslag op
het doel dat met dit onderzoek nagestreefd wordt. Dit
is bijvoorbeeld wel interessant i.c.m. het punt over de
openingsgraden: Deze focus kan namelijk wel passen
wanneer het practicum later in het hoofdstuk
geïntroduceerd wordt.

Leerlingenhandleiding,
Werkwijze en
Metingen

Bij de bespreking wordt de docent aangespoord om
aan de leerlingen te communiceren dat ze gaan
overleggen en om de leerlingen eraan te herinneren
dat ze ook nog een exit-card krijgen.

Docentenhandleiding,
De les van het
practicum

Kleine toevoegingen aan de uitleg over 'Scaffolding' om
net wat meer detail te geven over het doel van deze
techniek.

Docentenhandleiding,
De les van het
practicum

De reflectieve vraag is vervangen door meerdere kleine
'Ik begrijp…' stellingen die op schaal van 1-5
beantwoord kunnen worden.

Exit card, reflectieve
vraag

Need to know is aangepast met een gedetailleerdere
context: een misconcept dat met dit practicum
onderuitgehaald gaat worden.

Leerlingenhandleiding,
Introductie

De inlevermomenten en tijdindeling waren al strak
gedefinieerd in het voorschrift. De structurering van
het samenwerken is wel verder uitgelegd.

Docentenhandleiding,
De voorafgaande les.

Geen; dit is een algemene opmerking die weerslag
heeft op de interpretatie van het ontwerpprincipe.

Ontwerpprincipe

Zie het tweede punt uit deze tabel (overladenheid
voorkomen)

Leerlingenhandleiding,
Opstelling en
Metingen

In de docentenhandleiding wordt aangespoord op het
vooraf samenstellen van twee- en viertallen op basis
van niveau en mate van samenwerking.

Docentenhandleiding,
De voorafgaande les.

Geen; dit punt ligt in het verlengde van het laatste
topic van gesprekspunt 1 over openingsgraden in deze
tabel. Zodoende is dit een waardevolle toevoeging voor
de eigen onderwijspraktijk. Echter valt dit buiten de
scope van dit onderzoek.

Practicum algemeen

1

1

2

2

Ervaring en
motivatie van
leerling,
overladenheid
voorkomen
Balans
learning/doing
science, timing in
lessenserie

2

Vraagstellingen

3

Rol docent/TOA

3,4

Exit-card

4

Centrale vraag,
inleiding

4

Klassenmanagement

4

Oneffenheden
wegpoetsen

4

Kookboekpracticum

4

Klassenmanagement,
overleggen, rol
docent en TOA

6

Ontwerpcriteria,
timing binnen
lessenserie

Succesbeleving is belangrijk om leerlingen betrokken te
houden. Niveau dient aangebracht te worden terwijl het risico
op falen geminimaliseerd wordt.

De vraagstellingen aan het einde komen pas vrij laat, nadat de
practicumhandelingen klaar zijn. Hier is het risico dat met het
'opruimen' de les al afgerond is. Met de exit card wordt dit
goed opgevangen, maar dan moeten de leerlingen hier wel al
aan gewend zijn en er moet een beloning zijn zoals een cijfer of
een vrijstelling.
De rol van de docent en TOA mag scherper geformuleerd
worden: op welke misconcepten moeten zij in het bijzonder
letten. Zorg daarbij voor behapbare taal, dus leg bv.
'scaffolding' op een 'normale' manier uit.
Het is voor een leerling niet gemakkelijk om te duiden welke
informatie hij nodig heeft om verder te kunnen met leren.
Probeer de leerdoelen in de vorm van een evaluatie in te
brengen. Dit kan met hele korte vragen aangezien de andere
vraag vrij lang is.
De centrale vraagstelling is al meer open, maar nog niet
helemaal. Het (mis)concept middelpuntzoekende/-vliedende
kracht kan hier ingebracht worden om vervolgens onderuit
gehaald te worden.
Waak ervoor bij het practicum dat de leerlingen doen wat ze
moeten doen. Denk aan inlevermomenten, tijdsindeling en beperkingen en controle op het werk en samenwerken.
Oneffenheden worden niet weggepoetst omdat de uitvoering
gespeeld is, maar omdat het dient als model. Dit deel van het
'doing science' is onlosmakelijk verbonden met het 'learning
science', zeker op het vwo.
Aansturing is niet per definitie slecht: Aansturen op denken,
ofwel over 'wat te doen?' typeert een sterk practicum, maar
het aansturen op handelingen typeert een kookboekpracticum.
Je zou nog wat minder mogen aansturen op handelingen.
Bedenk goed welke twee- en viertallen je samen laat werken.
Probeer op samenwerken tussen leerlingen met een gelijk
niveau aan te sturen en zorg ervoor dat risico op onderlinge
afleiding beperkt wordt. Docent en TOA kunnen zo ook
gerichter ondersteuning bieden aan de zwakkere leerlingen en
deze leerlingen zullen minder makkelijk jaknikken met de sterke
leerlingen.
Elk ontwerpcriterium heeft een waarde, maar de plaatsing van
je practicum binnen de lessenreeks bepaalt de weging van
bepaalde ontwerpcriteria. Dit betekent dat de uitvoering van je
practicum afhankelijk is van hoe je jaar en je planning loopt. Dit
hoeft niet elk jaar hetzelfde te zijn. In het ideale geval zou je elk
jaar je practicum aanpassen/herschrijven, mogelijk modulair.

Plaats van
feedback /
aanpassing
Onderwerp algemeen

Leerlingenhandleiding,
Opstelling en
Metingen

Leerlingenhandleiding,
Opstelling en
Metingen

Practicum algemeen

Het bijgewerkte en nu definitieve practicumvoorschrift valt te vinden in Appendix B7 en de nieuwe
exit-card staat in Appendix B8. Aanpassingen naar aanleiding van deze feedback zijn verwerkt in de
kleur zeeblauw accent 5 (sic).
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Conclusie en discussie
Zoals Dr. Sanders in het interview verwoordde: ‘Elk gebruikte ontwerpprincipe is belangrijk, echter zal
de weging van elk principe afhankelijk zijn van de voorkennis van de leerlingen en daarmee ook
afhankelijk van de timing in de lessenreeks’. Dit heeft tot gevolg dat alle voorheen beoogde criteria
nog steeds in een zekere mate in het practicum verwerkt zijn. Echter hebben sommige criteria een
andere weging gekregen. De gebruikte ontwerpprincipes uit Tabel 3 in Appendix A1 staan hieronder
in een ranglijst op globale volgorde van groter tot kleiner belang voor het definitieve
practicumontwerp met na elk ontwerpprincipe een discussie over hoe, wanneer en/of waarom deze
principes uiteindelijk al dan niet een prominente rol hebben gekregen in het definitieve practicum en
de daartoe behorende voor- en nadelen.
1) Millar (2004): Betekenis geven aan de verworven resultaten door middel van bespreking met
medeleerlingen of met de docent wordt wijdverbreid erkend door leraren als belangrijke leerbron. EN
Pols, naar (Abrahams & Millar, 2008): Discussie vooraf en achteraf is erg belangrijk. De nadruk hoort
niet te liggen op data-verzameling, maar op de interpretatie hiervan. Dit stimuleert leren op niveau 2.
Het geven van betekenis door middel van discussie heeft op verschillende vlakken een enorme rol
gekregen in dit practicum: er wordt aangestuurd op discussiëren door vooraf aan de metingen en na
afloop van de metingen en daarnaast wordt er in de docentenhandleiding aangespoord om scaffolding
(ofwel ook de discussie aangaan door middel van vraag-antwoord gesprekken) toe te passen tijdens
de rondgang door de klas. Verder biedt de exit-card ook een bijzondere mogelijkheid om de discussie
aan te gaan tijdens de volgende les. Mogelijke valkuilen van discussiemomenten zijn dat deze bij
leerlingen zouden kunnen leiden tot kletsmomenten en klassikaal zou een discussie mogelijk dood
kunnen vallen of in chaos uit kunnen breken. Echter met het juiste klassenmanagement biedt deze
vorm veel mogelijkheden tot dieper leren.
2) Smits (2019): Stuur continu aan op het leren tijdens de opdracht, in plaats van op competitie en
beoordelingen.
Bij dit practicum wordt voortdurend op leren aangestuurd door middel van de bovenstaande
discussies, de centrale onderzoeksvraag en de reflectieve vragen op de exit-card. De mate van het
leren wordt gemeten met de inhoudelijke vraag op de exit-card. Bij een practicum waarbij meerdere
leerlingen samenwerken is er natuurlijk altijd het risico dat één leerling de karrentrekker is, terwijl de
ander meelift. Dit wordt echter ondervangen doordat de docent aangespoord wordt om de twee- en
viertallen vooraf al samen te stellen.
3) Abrahams & Reiss (2012): Richt je naast op ‘Hands-on’ ook op ‘Minds-on’ door te bedenken hoe je
de leerlingen de resultaten laat koppelen aan de concepten die de leerlingen moeten leren.
Dit ontwerpprincipe slaat inmiddels niet meer enkel op de conceptuele kennis, maar ook op de
handelingen die de leerlingen moeten uitvoeren sinds de tweede feedbackronde (ofwel praktische
concepten of handelingen). De meet- en werkinstructies van voorheen zijn inmiddels vervangen door
meer open discussiepunten over hoe de tweetallen de nodige variabelen zouden moeten meten. In
eerste instantie was er twijfel of deze opzet niet te open zou zijn, maar Dr. Sanders heeft goed
onderbouwd dat het overleg een sterk vangnet kan zijn om fouten op te vangen. Wat betreft de
koppeling aan de te leren theoretische concepten: deze worden enigszins subtiel gekoppeld aan het
nieuwe concept in de inleiding van de leerlingenhandleiding. In de vraagstellingen aan het einde komt
dit explicieter naar voren. Verder wordt er in de exit-card op gereflecteerd in de korte
reflectiestellingen.
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4) Hodson (2014): Wees bescheiden met de hoeveelheid en diversiteit aan doelstellingen die je pakt.
De doelstellingen zijn nog steeds vrij beperkt, echter wordt er nu wel iets meer van de praktische
inzichten verwacht van de leerlingen gevraagd. Ook het teamwerk is nu een onuitgesproken doel
geworden waarop gecontroleerd dient te worden. Dit betekent dat er al met al meer van de leerlingen
gevraagd wordt. Echter blijft het hoofddoel nog altijd het doorgronden van een nieuw concept. De
genoemde extra bijkomstigheden hebben ook positieve bijwerkingen zoals betere controle op fouten,
een sterkere mate ontwikkelen van deelname aan het leren en het werk wordt meer ‘leerling-eigen’
en minder voorgekauwd.
5) Hodson (2014): Scheid ‘learning science’ van de ‘doing’ en ‘learning about science’.
In grote lijnen staat dit principe nog steeds. Toch is het practicum geen pur-sang ‘learning science’
practicum. Naar aanleiding van de bespreking met Dr. Sanders is dit gezien de reeds benoemde
redenen echter een voordelige verandering.
6) Hodson (2014): Communiceer de voornaamste doelstelling(en) naar de leerling en wat je van de
leerling verwacht om het behalen van de doelen aan te tonen.
In de docentenhandleiding wordt de docent aangespoord te communiceren wat er van de leerling
verwacht wordt en in de leerlingenhandleiding staat dit kort benoemd. Ook dient de centrale
vraagstelling als aansturing op het doel. Echter wordt het doel verder niet meer medegedeeld aan de
leerlingen. Ook valt het nog te betwijfelen in hoeverre leerdoelen van het practicum gedurende de
uitvoering beklijven bij leerlingen
7) Hodson (2014), verwijzend naar Dearden (1967): Een methode die dingen echt openlaat om te
ontdekken, creëert noodzakelijkerwijs mogelijkheden om deze dingen niet te ontdekken. De docent
moet de juiste sturing geven tijdens het practicum. ‘Learning science is too important to be left to
chance.’
Een aantal dingen staan nog steeds vrij vast in het practicum zoals de te gebruiken materialen en
formules. Dit punt is echter ten opzichte van de eerste versie van het practicum vrij ver afgedaald op
deze ranglijst aangezien er meer vrijheden zijn voor leerlingen: niet alles is meer vooraf afgekaderd en
leerlingen zullen moeten nadenken om het practicum uit te voeren. Wederom dienen de discussies als
vangnet voor eventuele fouten die zouden kunnen voorkomen. Zo zou een foute meetserie van duo 1
moeten opvallen uit de discussie met duo 2 om vervolgens tot de juiste conclusie te komen.
8) De Putter, naar overleg: Zet een open vraag centraal in de opdracht. Vraag daarbij naar een
onderbouwing op basis van hetgeen dat de studenten uitgevoerd hebben. Denk aan: “Leg uit hoe X van
Y afhangt.” Volg dit op met “Onderbouw met wat je ondervonden hebt.”.
In principe bestaat de centrale vraagstelling nog steeds en is er tevens een vraag zoals de hier
beschreven “Leg uit…”-vraagstelling. Echter dient de centrale vraagstelling nu als aanzet tot inleving in
de bezoeker van een zweefmolen. De uitlegvraag zoals bedoeld in dit principe staat helemaal aan het
einde bij de te bediscussiëren vraagstellingen. De huidige centrale vraag heeft het voordeel dat deze
(waarschijnlijk) al ingevuld kan worden op basis van de belevingswereld van de leerling, terwijl de
uitlegvraag pas beantwoord zou kunnen worden aan de hand van de meetresultaten.
9) Hodson (2014): Kennispractica zijn in essentie ‘theater’ waarbij oneffenheden gemaskeerd kunnen
worden. Het hoofddoel is dat deze practica ontworpen worden om van te leren. Dit rechtvaardigt
‘sleight of hand’ handelingen om mogelijk storingen in het leerproces weg te werken indien deze
gaandeweg voorkomen.
Voorheen werd er veel ‘gemaskeerd’ door middel van een vastgespijkerd practicumvoorschrift. Echter
is er nu vrij veel open. Ook komen de ‘sleight of hand’ technieken niet sterk naar voren in de
docentenhandleiding. Mogelijke problemen worden ofwel voorkomen, dan wel opgelost door middel
van discussies.
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10) Entwistle (2000): Beoordeel en beloon op basis van conceptkennis.
Van belonen op conceptkennis is nu nog geen sprake. Een toetsing of verslag was niet wenselijk voor
de oorspronkelijke opdrachtgever en cijfers worden niet snel toegekend aan exit-cards en exit-tickets
aangezien deze veelal worden ingezet als formatieve toetsing of als peiling ter behoeve van de invulling
van de volgende les. Uit het interview met Dr. Sanders kwam echter wel naar voren dat leerlingen
beloond zouden kunnen worden met ‘gedeeltelijke vrijstellingsstickers’ op basis van kwaliteit van of
participatie aan de exit-card(s). Die stickers zouden bijvoorbeeld punten opleveren bij een moeilijke
vraag op een toets. Dit is echter niet iets wat men zomaar als practicum- of methodeontwikkelaar kan
opleggen aan een docent.
Het definitieve practicumvoorschrift waarin de bovenstaande ontwerpcriteria voorkomen, staat
opgenomen in Appendix B7 en de bijbehorende exit-card volgt in Appendix A8. Dit practicum zou in
principe als tool moeten kunnen dienen om de gestelde deelvragen te beantwoorden om tot slot de
hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Om dit zo goed mogelijk aan te tonen wordt het practicum
tegen het licht gehouden met als hoofdfocus de beantwoording op de deelvragen op dezelfde manier
als bij de ontwerpcriteria hierboven:
A. Welke elementen zijn effectief in het bevorderen van diep leren in practica?
De beantwoording van deze deelvraag staat opgenomen in de verantwoording van de waarborging
van de ontwerpcriteria hierboven in dit hoofdstuk.
B. Welke handelingen en gedragingen zijn te verwachten bij een opdracht met deze vorm?
De gedragingen zoals deze in Appendix A1 te vinden zijn, zijn per leerling behandeld in het interview
met Dr. Sanders. Mits de juiste klassensturing geleverd wordt gedurende de uitvoering van het
practicum, zijn de beoogde verwachtingen volgens haar inderdaad realistisch. Om deze sturing beter
te kunnen ondersteunen zijn er wel een aantal aanpassingen geweest in de docentenhandleiding en
in de leerlingenhandleiding.
C. Verlopen en werken de diep leren elementen in het practicum zoals verwacht op basis van de
literatuur?
Deelvraag C. ligt in het verlengde van deelvraag B. Echter valt deze deelvraag niet te beantwoorden
omdat het practicum niet tot uitvoering is gekomen.
D. Hoe ervaren de betrokken leerlingen en docent(en) deze manier van leren?
Helaas is het hier ook niet mogelijk om een uitspraak te doen over de mate waarin de leerlingen en de
docent het practicum als leerzaam en prettig zouden ervaren. Echter volgt uit het interview met Dr.
Sanders dat het practicum zeker in potentie leerzaam is en er meerdere mogelijkheden zouden moeten
zijn om succesbelevingen op te doen, wat bij zou moeten dragen aan een prettige ervaring voor de
leerlingen.
E. In welke mate is het diep leren practicum daadwerkelijk effectief geweest?
Ook deze vraag kan helaas niet volledig beantwoord worden. Echter bleek uit het interview met Dr.
Sanders dat dit practicum inderdaad tot een dieper niveau van leren zou kunnen leiden indien de
begeleiding op orde is, het samenwerken gestructureerd wordt en de groepen leerlingen slim
samengesteld worden. Op deze manier zouden meerdere zwakkere leerlingen tegelijkertijd
ondersteund kunnen worden door een docent of TOA. Hiervoor is uiteindelijk veel meer aandacht
gekomen in de leerlingenhandleiding en de docentenhandleiding, aangezien deze aspecten in de
eerste instantie niet scherp genoeg gedefinieerd was.
Met al het bovenstaande kan tot slot een beantwoording geformuleerd worden op de hoofdvraag:
“Hoe kan een dieper niveau van conceptuele kennisopbrengst bereikt worden middels het uitveren van
natuurkundepractica die hier speciaal voor ontworpen zijn?”
Het definitieve practicumontwerp zou in potentie een dieper niveau van conceptuele kennisopbrengst
moeten kunnen bewerkstelligen. Dit practicum is meer open dan het initiële practicum, wat op het
eerste oog strijdig was met enkele ontwerpprincipes, zoals: leerdoelen beperken, learning en doing
science gescheiden houden en fouten voorkomen. Gedurende dit project waren deze criteria zeer
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bepalend voor de vorm van het practicumvoorschrift. Echter, met behulp van de feedback van de
experts, zijn deze criteria minder streng gehanteerd en worden de mogelijk resulterende problemen
ondervangen met een goed gestructureerde manier van samenwerken. Op deze manier heeft het
practicum minder weg van een kookboekpracticum. Ook zaken als een context en een need-to-know
hebben nu een prominente rol gekregen in het practicum. De materialen en de opdracht zijn zeer
simpel van aard, maar dit draagt bij aan een ‘rustig’ practicum dat niet verstoord wordt door moeilijke
apparatuur en een overladenheid aan componenten. De leerlingenhandleiding staat vol met vragen
(11 vraagtekens in totaal) die voortdurend op nadenken zouden moeten aansturen. Om te voorkomen
dat de veelvoud aan vragen tot overladenheid zou leiden, zijn de vragen:
- kort en bondig geformuleerd
- verspreid over de context, werkwijze en losse vraagstellingen aan het einde
- wordt er aangestuurd op samenwerking bij de beantwoording
Het practicum is waarschijnlijk zwak in het bevorderen van onderzoeksvaardigheden, echter wordt er
nu zo veel mogelijk aangestuurd op ‘doing science’ zonder dat het ‘learning science’ in reëel geding
komt. Dit laatste was immers het uitgangspunt van dit onderzoek.
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Dankwoord
Ten eerste wil ik mijn dank uitspreken aan degenen die mij vanuit ESoE begeleid en geholpen hebben.
Hierbij gaat mijn dankwoord met name uit naar Lesley de Putter-Smits die mij goed op weg heeft
geholpen met mijn project en mij heeft gesteund om mijn eigen wending te geven aan mijn onderzoek
toen ik die woorden het meest nodig had. Verder hebben Pseu Donym en Wendy Sanders mij enorm
geholpen met hun inzichtelijke feedback.
Ook wil ik Freek Pols van TU Delft bedanken voor de sterke start die ik heb kunnen maken dankzij de
artikelen waarop hij mij gewezen heeft. Soms is dat kleine zetje in de rug op het begin het
allerbelangrijkste. Helaas hebben wij niet het hele project doorgemaakt, maar ik heb zeker geleerd van
onze korte samenwerking. Ik wens je het allerbeste toe met je promotieonderzoek.
Ook wil ik Marloes (achternaam weggelaten i.v.m. privacy van de school) bedanken voor haar
bereidheid om mijn practicum uit te voeren in haar onderwijs. Helaas hebben we het niet tot uitvoering
kunnen brengen, maar hopelijk heb je wat aan de materialen in dit verslag.
Verder had ik zonder mijn naasten, pap, mam, Tosca en Amber, dit onderzoek (en tevens de vorige)
niet op een gezonde manier kunnen doorlopen. Al met al heb ik nu in bijna twee jaar tijd drie
verschillende onderzoeken gedaan. Jullie steun en advies hebben mij erg gesterkt om deze laatste
loodjes van mijn studieloopbaan af te ronden!
Ik vind het jammer dat ik niet gelijktijdig met mijn eigen ESoE-lichting heb kunnen afstuderen. Tijdens
dit project heb ik vaak met plezier teruggekeken op onze tijd samen in Traverse en alle intervisies,
opdrachten en colleges die we hebben bijgewoond. Ik hoop dat een enkeling van jullie dit ooit nog
terugleest en dat we elkaar nog eens als collega’s mogen ontmoeten!
Tot slot nog dank aan alle andere geweldige mensen die ik tijdens mijn studie aan de Technische
Universiteit Eindhoven heb mogen leren kennen: Mijn introgroep, mijn study-buddies van de BZ, de
mensen van de Polymer Technology en Microsystems groups en de collega’s van mijn stage in Osaka,
jullie hebben deze reis onvergetelijk en mede mogelijk gemaakt!
Op naar de toekomst!
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Appendix
A1) Practicumontwerp
Uit de literatuur volgt dat practica niet beter zijn dan andere methoden om de ontwikkeling van conceptuele kennis te ontwikkelen. Veelal wordt er dan ook
gedacht dat we practica niet of minder moeten inzetten omdat de investering in speciale ruimtes, instrumenten en tijd en energie van o.a. de docent niet
gerechtvaardigd zijn.
In de literatuur worden diverse redenen aangedragen die samen een verklaring vormen voor het uitblijven van de hoge verwachtingen van practica. Diezelfde
literatuur biedt adviezen en ontwerpprincipes aangaande (de verbetering van) practica. Deels zijn deze verwachting gebaseerd op common sense, deels op
basis van negatieve uitkomsten (als dit op deze manier niet werkt, dan zou het op deze manier wel kunnen werken), deels op expertise. Daarnaast zijn er nog
principes die niet onderbouwd zijn.
Als we er van uitgaan dat de aanbevelingen van die scholars juist zijn, dan zouden we op basis daarvan practica kunnen ontwerpen die wel effectief zijn,
m.a.w. leerlingen ontwikkelen wel conceptuele kennis d.m.v. practica. Dit onderzoek richt zich dan ook op het identificeren van ontwerpprincipes, de
verwachtingen omtrent die ontwerpprincipes, het ontwerpen van een practicum op basis daarvan, en de bepaling van de effectiviteit.

Ontwerpprincipes en verwachtingen
Om een practicum te ontwerpen waarbij leerlingen zo effectief mogelijk conceptuele kennis opdoen, moeten de juiste ontwerpprincipes gekozen worden
voor dit doeleinde. Deze ontwerpprincipes vallen in te delen in verschillende categorieën:
1) Practicum doelstellingen:
2) Practicum inhoudelijk:
3) Practicum begeleiding:

Wat willen we bereiken met het practicum?
Hoe moet het practicum ontworpen worden?
Welke rol moet de docent (+TOA) vervullen?

In de volgende tabel worden verschillende ontwerpprincipes onderscheiden in de linker kolom. In de middelste kolom staan de verwachtingen naar aanleiding
van deze principes. Tot slot staat in de rechterkolom hoe deze ontwerpprincipes gewaarborgd zijn in het ontworpen practicum. Het practicum valt op zijn
beurt te vinden in Appendix B1 (origineel), B2 (met verklaring) en B3 (werkblad). De docentenhandleiding (met verklaring) staat in Appendix B4.
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Tabel 3: Ontwerpprincipes en verwachtingen

Bron: Ontwerpprincipe
Verwachting
Hodson (2014): Scheid ‘learning science’ van de Door ons toe te leggen op ‘learning science’ via
‘doing’ en ‘learning about science’.
practica, leggen we de focus minder op de
(standaard) verslaglegging bij practica. Hierdoor
zouden de leerlingen vrijheid kunnen nemen om
op andere manieren het ‘learning’-aspect aan te
tonen.

Hodson (2014): Wees bescheiden met de Op deze manier wordt de focus toegelegd op
hoeveelheid en diversiteit aan doelstellingen die enkele leerdoelen, waardoor het denken en
je pakt.
handelen zo gericht mogelijk op deze leerdoelen
geschiedt. De verwachting is dat het behalen van
de gewenste doelstellingen in betere maten
behaald gaat worden.

Hodson (2014): Communiceer de voornaamste
doelstelling(en) naar de leerling en wat je van de
leerling verwacht om het behalen van de doelen
aan te tonen.

Dit zal ervoor moeten zorgen dat leerlingen weten
wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor kunnen
ze zich specifiek op de doelstelling toeleggen
waardoor mismatch met de verwachtingen van de
docent voorkomen moet worden en de kwaliteit
toe zal moeten nemen.
21

Waarborging
In het practicumontwerp zijn de handelingen
aardig vastgelegd. De leerlingen weten wat ze
uiteindelijk moeten meten, namelijk: Fmpz en
Fspan,hor. De manier van uitvoering staat zo goed als
vastgelegd zodat de leerlingen hier zo min
mogelijk op hoeven te letten. De leerlingen
moeten in plaats daarvan wel zelf nadenken over
en bepalen welke variabelen ze hiervoor moeten
meten, zodat ze dieper over de theorie nadenken
alvorens te gaan meten. De wetenschappelijke
methode wordt hierbij losgelaten.
De doelstellingen die aan de leerlingen zijn
medegedeeld, zijn tweevoudig:
1) Een praktische doelstelling: Onderzoek naar
Fmpz en Fspan,hor. De leerlingen gaan bij deze
opdracht onderzoekend leren.
2) Een leer doelstelling: Dieper leren met
betrekking tot cirkelbewegingen en krachten.
Hierbij leggen de leerlingen meer onderlinge
verbanden tussen de middelpuntzoekende kracht
en andere domeinen van het natuurkunde
curriculum en ontstaat er een fundamenteler
begrip van de te gebruiken en te leren theorieën
dan bij oppervlakkig leren.
De doelstellingen van het hier bovenstaande
ontwerpprincipe worden medegedeeld aan de
leerlingen in de practicumhandleiding.
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De Putter, naar overleg: Zet een open vraag
centraal in de opdracht. Vraag daarbij naar een
onderbouwing op basis van hetgeen dat de
studenten uitgevoerd hebben. Denk aan: “Leg
uit hoe X van Y afhangt.” Volg dit op met
“Onderbouw met wat je ondervonden hebt.”.

Leerlingen weten hierdoor nog beter wat er van
hen verwacht wordt en zij kunnen hier beter
naartoe werken. Ik verwacht dat de vorm van het
practicumproduct hierdoor ook sneller zal
afwijken van dat van het standaard onderzoekspracticum omdat de nadruk gelegd wordt op het
uitleggen van een fenomeen in de plaats van de
uitwerking van een onderzoeksverslag.
Entwistle (2000): Beoordeel en beloon op basis Dit leidt er waarschijnlijk toe dat leerlingen
van conceptkennis.
gerichter hun kennis tonen, en de nuttige
informatie niet zoek raakt of afgewaterd wordt
door het schrijven van een (te) groot verslag.

Abrahams & Reiss (2012): Richt je naast op ‘Hands-on’
ook op ‘Minds-on’ door te bedenken hoe je de
leerlingen de resultaten laat koppelen aan de
concepten die de leerlingen moeten leren.

Door de leerlingen te laten praten over de
bevindingen hoop ik te bereiken dat ze naast de
praktische handelingen ook minds-on te
activeren. Op deze manier hoop ik dat zij meer
handelingen en waarnemingen een plaats kunnen
geven waardoor kennisretentie en -koppeling
worden bevorderd.

Hodson (2014): Kennispractica zijn in essentie
‘theater’ waarbij oneffenheden gemaskeerd
kunnen worden. Het hoofddoel is dat deze
practica ontworpen worden om van te leren. Dit
rechtvaardigt ‘sleight of hand’ handelingen om

Indien kleine oneffenheden ‘weggepoetst’
worden, zal dit ervoor zorgen dat leerlingen
minder lang bij dergelijke problemen stilstaan en
dat
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De open vraag staat niet centraal in de
opdrachtomschrijving, maar deze vraag wordt
gesteld in de exit-card. Leerlingen weten niet dat
deze vraag eraan komt, maar ze worden hier wel
met inleidende vragen op voorbereid middels de
vraagstellingen aan het einde van de
opdrachtomschrijving
De leerlingen kunnen de conceptkennis kwijt op
de exit-card. Dit is een beloning van tijd: De
leerlingen mogen weg na inleveren en ze hoeven
geen lang verslag te typen. Op de exit card wordt
gevraagd aan de leerlingen om in eigen woorden
het begrip middelpuntzoekende kracht toe te
lichten. Tevens wordt er in een reflectieve vraag
aan de leerlingen gevraagd om te bedenken waar
zij nog extra uitleg over of kennis van zouden
moeten krijgen om het concept nog beter te
begrijpen.
In het practicum zijn verschillende momenten
ingedeeld waarbij leerlingen in gesprek (kunnen)
gaan over de theorie en hun bevindingen: Ten
eerste bij de introductie van de opdracht door de
docent, vervolgens tijdens de opdracht bij het
nadenken over welke variabelen gemeten zouden
moeten worden en tot slot bij de interpretatie van
de waarnemingen aan de hand van verschillende
vraagstellingen.
Dit is aan de docent, indien de noodzaak zich
voordoet. Indien dit het geval is, reporteer ik
hierover terug.

Diep leren bevorderen middels practica
mogelijk storingen in het leerproces weg te
werken indien deze gaandeweg voorkomen.
Hodson (2014), verwijzend naar Dearden (1967):
Een methode die dingen echt openlaat om te
ontdekken,
creëert
noodzakelijkerwijs
mogelijkheden om deze dingen niet te
ontdekken. De docent moet de juiste sturing
geven tijdens het practicum. ‘Learning science is
too important to be left to chance.’

J.M. Koot

Door de leerlingen aan te sturen tijdens de
uitvoering, zouden leerlingen voortdurend
gerichter de handelingen verrichten en de
gegevens verzamelen die samen nodig zijn voor
de beoogde kennisverwerving. Dit houdt in dat
het practicum relatief gesloten van aard zal zijn.

De leerlingen weten wat ze uiteindelijk moeten
kunnen berekenen, maar hoe ze hiervoor de
nodige informatie verkrijgen, is nog open.
Hierdoor kunnen de leerlingen de opdracht alsnog
een eigen draai geven, zonder dat ze te veel
informatie krijgen of niet weten wat ze met de
gemeten waarden moeten doen.

Smits (2019): Stuur continu aan op het leren Leerlingen krijgen op deze manier een drijfveer Hierop wordt aangestuurd in de doelstellingen in
tijdens de opdracht, in plaats van op competitie om kennis op te nemen. Hierdoor kan de kwaliteit de
practicumomschrijving.
Hierin
staat
en beoordelingen.
van de verslaglegging wellicht toenemen
beschreven dat de docent (en TOA) de leerlingen
via scaffolding (vraag-/antwoordgesprekken)
begeleidt bij problemen. Ook in de communicatie
naar de docent toe is er aandacht besteed aan het
doel: Bevorderen van conceptuele kennis/inzicht.
Echter is dit tevens aan de docent om hier een
eigen wending aan te geven, indien de noodzaak
zich voordoet. Indien dit het geval is, reporteer ik
hierover terug.
Millar (2004): Betekenis geven aan de verworven Wanneer de docent de discussie aangaat over de In de opdrachtomschrijving wordt bij de
resultaten door middel van bespreking met verworven data, zou dit de laatste vraagstellingen onderaan een serie vragen
medeleerlingen of met de docent wordt onduidelijkheden bij de leerlingen weg moeten gegeven waarbij de leerlingen onderling de
wijdverbreid erkend door leraren als belangrijke nemen waardoor de kennis uiteindelijk correcter resultaten bespreken met betrekking tot de
leerbron.
en vollediger is. De verwachting is dat de theorie.
opgedane kenniselementen hierdoor beter op
elkaar aansluiten en de theorie beter beklijft.
Pols, naar (Abrahams & Millar, Does practical Door de leerlingen langer stil te laten staan – Discussie vooraf wordt door de docent gedaan
work really work? A study of the effectiveness of ofwel individueel, dan wel klassikaal – bij de door middel van een inleidend verhaal en het
practical work as a teaching and learning method verworven gegevens, is de verwachting dat meegeven van de practicumhandleiding als
in school science, 2008): Discussie vooraf en leerlingen hetgeen dat ze geobserveerd hebben huiswerk om de volgende les voor te bereiden. De
achteraf is erg belangrijk. De nadruk hoort niet beter koppelen aan de theorie, waardoor een interpretatie na afloop kan gedaan worden naar
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te liggen op data-verzameling, maar op de dieper niveau van leren bereikt zou moeten aanleiding van de bevindingen van de ingevulde
interpretatie hiervan. Dit stimuleert leren op kunnen worden.
exit-cards. Dit valt echter buiten de scope van dit
niveau 2.
onderzoek. Het staat de uitvoerend docent vrij
om gebruikt te maken van deze mogelijkheid.
Indien de scope van het onderzoek verder zou
reiken, dan zou de docent de gemeten resultaten
kunnen verzamelen, samenvatten en gebruiken in
een vraag-antwoordgesprek waarbij zo veel
mogelijk misconcepten die uit de exit-cards
volgden worden rechtgezet.
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B1) Practicum: De kegelslinger ORIGINEEL V1
In dit practicum onderzoeken we de cirkelbeweging aan de
hand van een kegelslinger. Deze heet zo omdat de slinger een
kegeloppervlak beschrijft, met de top bij het ophangpunt van
de slinger. In dit practicum gebruiken we de kegelslinger als
model voor een persoon in een zweefmolen: een koord met
een zeer kleine massa ten opzichte van de massa aan het
uiteinde. Aan de hand van je bevindingen leg je de theorie
over de middelpuntzoekende kracht bij cirkelbewegingen uit.
Doelstellingen
Het praktisch doel is dat je het verband tussen de formule voor de middelpuntzoekende kracht en voor
de horizontale krachtencomponent die volgt uit het ontbinden van alle krachten die op de massa
werken onderzoekt. Het leerdoel is dat je een beter beeld krijgt van de samenhang tussen krachten en
cirkelbewegingen en hier gemakkelijker mee leert rekenen.
De opdracht
Theorie: Op een massa werken twee krachten: De zwaartekracht en de
spankracht van de slinger. Wrijvingskrachten worden verwaarloosd. De
massa kan verschillende slingerpaden beschrijven: rechtlijnig, elliptisch
en cirkelvormig. Alleen wanneer de slinger een cirkelbeweging maakt, is
er sprake van een krachtenevenwicht in de verticale richting. Door dit
evenwicht geldt voor de horizontale component van de spankracht:
𝐹𝑠𝑝𝑎𝑛,ℎ𝑜𝑟 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ tan(𝛼).
Opstelling: Hang een massa van 10 tot 200 g aan een in vergelijking licht
koord met een lengte van 25 tot 50 cm. Zorg ervoor dat het koord in de
evenwichtsstand de ondergrond net niet raakt en er in de straal van 20
cm ruimte is voor de massa om cirkelbewegingen van verschillende groottes te kunnen maken.
Introductie: Hoe meet je betrouwbaar Fmpz en Fspan,hor? Overleg met een ander tweetal welke
grootheden je hiervoor nodig hebt. Gebruik de formules voor de krachten in de onderstaande tabel.
grootheid 1

grootheid 2

grootheid …

grootheid …

Fmpz (mv2/r) Fspan,hor (mg tan())

Metingen: Meet de lengte van de slinger en weeg de massa die je gebruikt. Meet voor deze slinger in
totaal voor vijf verschillende cirkelbanen de variabelen die je nodig hebt en bereken daarmee Fmpz en
Fspan,hor. Neem voorbeeld aan de bovenstaande tabel. Je mag aan de linkerkant kolommen toevoegen
voor grootheden die je meet. Om zo rond mogelijke cirkelbewegingen te maken, mag je de ommezijde
gebruiken.
Vraagstellingen
Bespreek samen met een ander tweetal de volgende vragen:
a) Hoeveel procent wijken Fmpz en Fspan,hor van elkaar af? Wat voor resultaat hebben de buren?
b) Leg het andere tweetal uit hoe de horizontale component van de spankracht samenhangt met
de middelpuntzoekende kracht voor cirkelbewegingen. Gebruik hiervoor je meetresultaten.
c) Welke kracht(en) oefen(en) arbeid uit op de massa? Waaruit valt dit op te maken?
d) Wat voor kracht(en) voelt een bezoeker in de zweefmolen? Is dat groot t.o.v. FZ?
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B2) Practicum: De kegelslinger Exercitie (+V2)
Hieronder volgt nogmaals het ontworpen practicum, maar nu met de daartoe behorende
ontwerpverantwoording per paragraaf in het rood. Stukken die ik heb toegevoegd of aangepast naar
aanleiding van commentaar, staan in het oranje.
Ten eerste heb ik het concept cirkelbewegingen gekozen als thema voor mijn practicum omdat ik merk
dat leerlingen moeite hebben met de theorie rondom de middelpuntzoekende kracht: ‘Wat is de
middelpuntzoekende kracht? Is het niet de middelpuntvliedende kracht?’ Dit is een misconcept dat
vele natuurkundedocenten zullen herkennen uit de eigen praktijk. Krachten zijn van zichzelf al vrij
abstract van aard – je kunt ze immers niet zien – maar de middelpuntzoekende kracht is daarnaast ook
nog eens tegen-intuïtief. Om de middelpuntzoekende kracht concreter – of tastbaarder – te maken
voor de leerlingen heb ik gekozen voor de kegelslinger vanwege de simpele aard van de opstelling: Een
massa aan een koord van verwaarloosbare massa aan een vast ophangpunt, met enkel de spankracht
en zwaartekracht die op de massa werken (indien wrijving wordt verwaarloosd). Het practicum vindt
plaats nadat de leerlingen voor het eerst het begrip middelpuntzoekende kracht gehoord hebben en
ze al de nodige formules een keer gezien hebben.
In dit practicum scheid ik de ‘Learning science’ van de ‘Doing science’ en ‘Learning about science’
(Hodson, 2014) omdat hierdoor het aantal leerdoelen kan worden beperkt. Op deze manier hoop ik
de leerdoelen voor de leerlingen overzichtelijk en behaalbaar te houden (Hodson). De originele
practicumhandleiding past precies op één A4’tje. Een langer voorschrift wil ik voorkomen om
overladenheid te voorkomen. Daarnaast probeer ik continu (doelstellingen, besprekingen/discussies,
exit-card) aan te sturen op leren (Smits, 2019).
In dit practicum onderzoeken we de cirkelbeweging aan de
hand van een kegelslinger. Deze heet zo omdat de slinger een
kegeloppervlak beschrijft, met de top bij het ophangpunt van
de slinger. In dit practicum gebruiken we de kegelslinger als
model voor een persoon in een zweefmolen: een koord met
een zeer kleine massa ten opzichte van de massa aan het
uiteinde. In dit practicum ga je onderzoeken hoe de
middelpuntzoekende kracht afhangt van de horizontale
component van de spankracht. Je bevindingen overleg je met een ander tweetal. Bedenk je tijdens dit
practicum het volgende: “Welke krachten voelt een bezoeker van een zweefmolen allemaal?”
Deze paragraaf is bedoeld als inleiding en samenvatting voor het practicum: Het geeft aan wat we gaan
bestuderen bij dit practicum, er staat een context vermeld waarvoor deze situatie als model voor kan
dienen en de belangrijkste aspecten van dit model worden benoemd. Een illustratie is opgenomen te
verduidelijking. De kabels van de zweefmolen zijn door mij verdikt met zwarte lijnen te verduidelijking.
Tot slot staat er vermeld wat de leerlingen uiteindelijk moeten doen met de resultaten die ze
verwerven tijdens de opdracht. Ook worden ze hier voorbereid op het samenwerken in tweetallen en
het bespreken met andere tweetallen. Op deze manier hoop ik te bevorderen dat de leerlingen de
resultaten kritischer gaan benaderen ter voorbereiding op de bespreking. Met het inleven in de
bezoeker van de zweefmolen hoop ik dat de leerlingen ook hun eigen ervaring zouden kunnen
proberen te spiegelen aan hetgeen waarmee ze aan het experimenteren gaan. Tevens kunnen ze dit
gebruiken bij het overleg in twee- en viertallen.
Doelstellingen
Tijdens het practicum is het de bedoeling dat je het verband tussen de formule voor de
middelpuntzoekende kracht en voor de horizontale krachtencomponent die volgt uit het ontbinden
van alle krachten die op de massa werken onderzoekt. Hierbij hoort een leerdoel: Je leert wat het
verband is tussen de middelpuntzoekende kracht en de overige krachten in dezelfde richting.
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Deze paragraaf is erop gericht om zo specifiek mogelijk te communiceren naar de leerlingen wat er
van hen verwacht wordt tijdens en na dit practicum, zoals volgens Hodson belangrijk is. Op deze manier
hoop ik dat de leerlingen deze doelstellingen onthouden en dan ook zo doelgericht mogelijk te werk
gaan. De doelstellingen zijn beperkt in aantal om het practicum zo eenduidig mogelijk te houden voor
de leerlingen: Een praktische doelstelling voor wat er tijdens het practicum wordt uitgevoerd en een
leerdoel voor wat er uiteindelijk van de leeruitkomst verwacht wordt. Hiermee hoop ik dat de
leerlingen hun handelen en denken afstemmen op het uiteindelijke doel. Dit doel is dan ook
toegespitst op ‘Learning science’ (Hodson, 2014). Zodoende zullen zoveel mogelijk praktische
handelingen vooraf uitgelegd worden en wordt de wetenschappelijke methode niet gehanteerd
tijdens dit practicum. Ook richt ik me bewust niet op het ‘doing science’ aspect, aangezien ik met dit
practicum al op het ‘learning science’ focus. De valkuil is dan dat het practicum een kookboekpracticum
wordt. Ik hoop echter dat deze keuze voor een meer gesloten practicum ertoe leidt dat leerlingen meer
focus overhouden voor het bespreken en opdoen van conceptuele kennis.
De opdracht
Theorie: Op een massa werken twee krachten: De zwaartekracht en de
spankracht van de slinger. Wrijvingskrachten worden verwaarloosd. De
massa kan verschillende slingerpaden beschrijven: rechtlijnig, elliptisch
en cirkelvormig. Alleen wanneer de slinger een cirkelbeweging maakt, is
er sprake van een krachtenevenwicht in de verticale richting. Door dit
evenwicht geldt voor de horizontale component van de spankracht:
𝐹𝑠𝑝𝑎𝑛,ℎ𝑜𝑟 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ tan(𝛼).
Deze paragraaf introduceert de situatie in schematische vorm met de
bijbehorende parameters (ofwel tekstueel, ofwel in de afbeelding). Er
wordt beschreven wat voor situaties zich voor kunnen doen en welke
krachten er werken. Tot slot geef ik de formule voor de horizontale
component van de spankracht omdat ik bij dit practicum niet van de leerlingen verwacht dat ze deze
formule uit zichtzelf zouden kunnen herleiden en daarnaast nog tijd overhouden voor de metingen en
de bespreking na afloop.
Opstelling: Hang een massa van 10 tot 200 g aan een in vergelijking licht koord met een lengte van 25
tot 50 cm. Zorg ervoor dat het koord in de evenwichtsstand de ondergrond net niet raakt en er in de
straal van 20 cm ruimte is voor de massa om cirkelbewegingen van verschillende groottes te kunnen
maken.
De opstelling wordt pas na de theorie beschreven omdat de opstelling vrij duidelijk volgt uit de
schematische beschrijving naast de bovenstaande theorie. Er wordt een range aan massa’s en
slingerlengtes voorgesteld zodat de leerlingen in zekere zin vrijheid hebben om richting te geven aan
hun onderzoek. Tevens wordt er vermeld dat er voldoende ruimte nodig is om de slinger vrij te kunnen
laten bewegen. Hiermee probeer ik zo vroeg mogelijk te voorkomen fouten tegen te gaan.
Werkwijze: Hoe meet je betrouwbaar Fmpz en Fspan,hor? Bedenk eerst in tweetallen welke grootheden je
nodig hebt. Vervolgens vorm je een viertal en overleg je jullie werkwijzen. Kies aan de hand van het
overleg welke werkwijze je gaat gebruiken en voer in tweetallen de metingen uit.
De vraag “Hoe meet je…?” stel ik hier zodat de leerlingen actief gaan nadenken over waarom ze zouden
moeten meten wat ze willen gaan meten. Ik laat ze actief met elkaar overleggen hier, zodat alle
betrokken leerlingen gedwongen worden om na te gaan denken over wat ze moeten en willen gaan
doen. Overleggen en praten over concepten is immers cruciaal om betekenis te geven aan een concept
(Pols). Ik verwijs expres naar Fmpz en Fspan,hor in de tabel omdat daar de formules staan die ze moeten
gebruiken met de nodige variabelen. Echter moeten er voor sommige variabelen meerdere
parameters gemeten worden om deze variabelen in te vullen (v (r en T) en 𝛼 (L en r)). De onderstaande
tabel geef ik als inspiratie om gemakkelijk variabelen te kunnen boekhouden voor de berekening van
Fmpz en Fspan,hor. Om de focus te leggen op deze krachten, zijn deze dikgedrukt.
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Fmpz (mv2/r) Fspan,hor (mg tan())

Metingen: Meet de lengte van de slinger en weeg de massa die je gebruikt. Meet voor deze slinger in
totaal voor vijf verschillende cirkelbanen de variabelen die je nodig hebt en bereken daarmee Fmpz en
Fspan,hor. Neem voorbeeld aan de bovenstaande tabel. Je mag aan de linkerkant kolommen toevoegen
voor grootheden die je meet. Om zo rond mogelijke cirkelbewegingen te maken, mag je de ommezijde
gebruiken.
Hier worden de aspecten die volgen uit het overleg bij het kopje ‘introductie’ concreet gemaakt in de
metingen. De leerlingen hoeven maar voor één slinger Fmpz en Fspan,hor de benodigde variabelen te
meten en de waarde van de krachten te berekenen. Ik heb voor deze vorm gekozen, zodat de
leerlingen gestructureerd nadenken en dan meten (hands on, minds on) zonder te veel vrijheid te
geven dat zaken mis zouden kunnen gaan (Hodson, 2014). Het uitgangspunt is hier dat de leerlingen
erachter komen dat zowel Fmpz als Fspan,hor op dezelfde waarden uitkomen indien de metingen en
berekeningen naar behoren verlopen. Hiervoor meten ze vijf sets aan variabelen, elk voor een andere
cirkelbeweging. Bij de volgende paragraaf wordt hierop voortgeborduurd. Aan de ommezijde van het
originele practicumvoorschrift valt een verzameling te vinden van concentrische cirkelbanen die de
leerlingen kunnen gebruiken om de slingerbewegingen zo rond mogelijk uit te voeren. Ook op deze
manier hoop ik zo veel mogelijk voorkombare fouten op het gebied van onderzoeken tegen te gaan en
de resultaten van Fmpz en Fspan,hor zo dicht mogelijk bij elkaar te laten komen. Hiervoor is gekozen omdat
de nadruk ligt op conceptuele kennisontwikkeling door practica, in plaats van op het ontwikkelen van
practicum- en onderzoekvaardigheden.
Vraagstellingen
Schuif aan bij het andere tweetal en bespreek samen met hen de volgende vragen:
Ook hier wordt benadrukt om de discussie onderling aan te gaan om op deze manier het denken te
activeren en de resultaten betekenis te geven (Millar (2004, 2008) en Pols, naar overleg). Ook hoop ik
op deze manier te bewerkstelligen dat leerlingen die uit zichzelf minder goed leren toch nog een extra
stimulans krijgen om de concepten beter te verwerken.
a) Hoeveel procent wijken Fmpz en Fspan,hor van elkaar af? Wat betekent dit resultaat?
Deze vragen richten zich op het al dan niet kloppen van de metingen. Ten eerste hoop ik dat de
leerlingen hier tot de ontdekking komen dat Fmpz en Fspan,hor telkens niet veel verschillen van elkaar.
Indien dit wel het geval is, zouden de buren alsnog – hopelijk – het gewenste resultaat hebben. Dit zou
dan reden kunnen zijn om de docent/TOA te betrekken bij de discussie of om dit verder te bespreken
aan de hand van de volgende vraag.
b) Leg aan de hand van je resultaten het andere tweetal uit hoe de middelpuntzoekende kracht
afhankelijk is van de horizontale component van de spankracht. Wat betekent dit?
Hier hoop ik de leerlingen daadwerkelijk betekenis te kunnen geven aan het concept
middelpuntzoekende kracht aan de hand van resultaten, het liefst op een hoger/dieper niveau (De
Putter, naar overleg). De twee leerlingenduo’s hebben inmiddels hun resultaten vergeleken en hebben
wellicht al meningen over de interpretatie van de resultaten. De uiteindelijke vraag dient ertoe dat zij
daadwerkelijk een eigen interpretatie bedenken en deze delen en kritisch beoordelen en indien nodig
bijstellen. Voorbeelden van interpretaties op dieper niveau zijn bijvoorbeeld: Fmpz is geen kracht op
zichzelf, … is een voorwaarde van de netto-kracht waaraan een beweging voldoet om cirkelvormig te
zijn, … is een hulpmiddel voor het doorrekenen van cirkelbewegingen, enzovoorts.
c) Welke kracht(en) oefen(en) arbeid uit op de massa? Waaruit valt dit op te maken?
Ik stel deze vraag aan de leerlingen omdat dieper leren ook betrekking heeft op het koppelen van
concepten. De klas waarvoor dit practicum ontwikkeld is heeft net het hoofdstuk “Arbeid en Energie
(Newton)” afgesloten. Deze vraag moet – enigszins onverwachts – peilen of de leerlingen zonder
eerdere benoeming de koppeling kunnen leggen tussen de concepten arbeid en krachten bij
cirkelbewegingen.
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d) Wat voor kracht(en) voelt een bezoeker in de zweefmolen? Is dat groot t.o.v. FZ?
Tot slot stel ik deze vraag om de cirkel van dit practicum te sluiten. Met deze laatste vraag probeer ik
de leerlingen de kegelslinger te gebruiken als model voor de zweefmolen zoals dat stond vermeld in
de inleiding. Op deze manier hoop ik de ‘need to know’ nog net iets concreter te maken voor de
leerlingen en ze ook op een praktische manier te laten nadenken over het onderwerp. Deze ‘need’ is
voorheen al aangekaart in de inleiding van het practicum: We gebruiken een kegelslinger om een
zweefmolen te modelleren. Hierbij houden we in gedachten welke krachten er op een bezoeker van
de zweefmolen werken en gebruiken wij dit model om het begrip middelpuntzoekende kracht beter
te leren kennen.
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B3) Werkblad

Deze cirkelbanen mag je gebruiken als sjabloon om je practicum uit te voeren.
Je moet deze in dat geval wel eerst even opmeten. Je mag ook een passer of
andere hulpmiddelen gebruiken naar eigen inzicht.

Dit blad is bijgevoegd zodat leerlingen zo goed mogelijk cirkelbewegingen
kunnen maken waardoor metingen zo goed mogelijk zouden moeten kunnen
verlopen en interpretatie van de resultaten vergemakkelijkt wordt. Op deze
manier probeer ik in principe mogelijke ‘oneffenheden weg te poetsen’ zoals
volgens Hodson (2014) zou moeten wanneer je je focust op het ‘Learning
Science’ aspect.
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B4) Docentenhandleiding: De kegelslinger
Deze docentenhandleiding voor het practicum over de kegelslinger bevat een overzicht van alles wat
de uitvoerend docent zou moeten weten voordat het practicum begint: Ten eerste wordt de
achtergrond van het practicum kort beschreven, gevolgd door de benodigdheden. Vervolgens wordt
vastgelegd hoe het practicum geïntroduceerd, uitgelegd, uitgevoerd en afgerond wordt. Tot slot staat
er een interessante verdieping met informatie waarom het practicum ontwikkeld is tot de huidige
vorm met het oog op diep leren. Dit laatste onderdeel is essentieel om het practicum op de beoogde
manier uit te voeren

Achtergrond
Dit practicum over de kegelslinger heeft als doelstelling om misconcepten met betrekking tot de
middelpuntzoekende kracht op een praktische wijze te voorkomen of weg nemen en een dieper niveau
van conceptuele kennis te ontwikkelen. Het practicum kan ingezet worden nadat het concept
middelpuntzoekende kracht geïntroduceerd is in de vorige les. Het practicum is namelijk niet bedoeld
als onderzoekspracticum, maar als practicum om van te leren. Hiertoe is ervoor gekozen om vooral te
focussen op het zogenaamde ‘learning science’ aspect, in plaats van het ‘doing science’ of het ‘learning
about science’ aspect. Practica worden namelijk snel overladen wanneer een practicum zich toelegt
op meerdere van deze aspecten. Dit practicum in het bijzonder heeft als doelstelling dat leerlingen
vertrouwd raken met het idee dat de middelpuntzoekende kracht niet een op zichzelf staande kracht
is, maar eerder een combinatie van voorwaarden waaraan een netto-kracht op een voorwerp moet
voldoen om het een cirkelbeweging te laten volgen. Om dit gedaan te krijgen middels een practicum
is gekozen voor de kegelslinger vanwege de simpliciteit van de opzet en het kleine aantal relevante
krachten dat hierbij betrokken is: de zwaartekracht, een spankracht (ontbonden in twee richtingen) en
een verwaarloosbare wrijvingskracht. Een praktische noot: De cirkelvormige beweging van de
kegelslinger is het gemakkelijkst in te stellen door rustig en geduldig de slinger zo dicht mogelijk bij het
ophangpunt tussen de vingers in beweging te brengen. Hiervoor kan er een cirkelvormig voorwerp met
een bekende grootte onder de massa gelegd worden als sjabloon.
Hier introduceer ik het practicum bij de uitvoerende docent op verschillende vlakken: De reden op
didactisch vlak (misconcepten met betrekking tot middelpuntzoekende kracht), de reden op
practicum-technisch vlak (simpliciteit van de opzet) met tot slot een tip om het practicum
gemakkelijker tot uitvoering te brengen.
Voor dit practicum zijn er enkele benodigdheden:
- Voorwerpen per tweetal:
o Stevige/rigide statieven dat weinig meebeweegt met de slinger met voldoende ruimte
voor de cirkelbeweging
o Bevestigingsoptie voor het koord met zo min mogelijk wrijving en speling
o 25-50 cm koord of vislijn met verwaarloosbare massa ten opzichte van het gewichtje
o Gewichtjes met een massa van 50-100 g
- Voorwerpen voor algemeen gebruik:
o Weegschalen
o Linialen
o Optioneel: Passers
- Per leerling individueel:
o Practicumhandleiding (1 A4 dubbelzijdige print)
o Exit-card, pas uit te delen aan het einde (1 A4 enkelzijdige print)
Hier vat ik samen welke materialen er allemaal nodig zijn tijdens dit practicum op verschillende
vlakken: Practicum-materialen per tweetal en voor algemeen gebruik en de materialen die geprint
moeten worden. Op deze manier hoop ik de inventarisatie voorafgaand aan het practicum voor de
docent zo overzichtelijk mogelijk te houden.
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De voorafgaande les: Introductie van de opdracht
De introductie van het practicum gebeurt tijdens de laatste tien minuten van de voorafgaande les. Het
onderwerp wordt “relevant” gemaakt voor de leerlingen door een zweefmolen als casus te nemen en
misvattingen te opperen om ze vervolgens onderuit te halen. Ze gaan kijken hoe de cirkelbeweging die
een bezoeker maakt tot stand komt en wat voor krachten daarbij aan te pas komen. De zweefmolen
moet immers wel veilig zijn. Of dit aan de hand van een afbeelding, video of puur tekstueel wordt
uitgelegd is aan de docent.
De opdracht wordt in de voorgaande les alvast geïntroduceerd, zodat de leerlingen zich bekend kunnen
maken met wat ze gaan doen tijdens de volgende les. Op deze manier hoop ik de kennis (en mogelijk
een klassikale discussie) voorafgaand aan de uitvoering te activeren, zodat de leerlingen de
handelingen tijdens het practicum beter voorbereid en doordacht kunnen uitvoeren. Hierdoor hoop ik
dat ze meer focus overhouden om de waarnemingen cognitief te verwerken met als doel een diepere
kennisverwerking dan dat gangbaar is bij een practicum.
Bij de uitleg dient vermeld te worden dat er van de leerlingen verwacht wordt dat zij laten zien dat ze
het onderwerp snappen en dat de andere aspecten van het practicum minder meewegen. Hierdoor is
een ‘standaard’ practicum verslagvorm niet meer nodig. Bij voorkeur lezen de leerlingen de
handleiding om deze reden van tevoren (bijv. als huiswerk) door. Deel ook mede dat het practicum
wordt afgesloten met een exit-card met cijfer. De leerlingen mogen een passer of vergelijkbare
hulpmiddelen meenemen voor het practicum. Stel ter voorbereiding op de volgende les alvast
tweetallen samen die samen zullen moeten werken bij dit practicum en bedenk tevens welke
tweetallen onderling overleggen gedurende het practicum en tijdens de afsluitende vraagstukken. In
het ideale geval kunnen de twee- en viertallen serieus samenwerken zonder het risico dat er storingen
ontstaan of dat er leerlingen inactief zijn. Dit biedt mogelijkheden om gerichter de zwakkere leerlingen
tijdens uitvoering en bespreking te helpen als docent of TOA.
Ook door het vermelden van het uiteindelijke doel (het kunnen aantonen dat ze het concept begrijpen)
en het meegeven van het practicumvoorschrift ter voorbereiding thuis, hoop ik bij te dragen aan een
hoger niveau van kennisverwerking. Met het mededelen dat het practicum wordt afgesloten met een
exit-card met cijfer draagt er hopelijk aan bij dat leerlingen meer initiatief tonen bij het uitvoeren van
het practicum en tijdens de besprekingen tussendoor. Om continuïteit te bevorderen, wordt de docent
aangespoord om vooraf leerlingenduo’s samen te stellen op basis van niveau en werkefficiëntie.
Tip ter voorbereiding voor de volgende les: Ter bevordering van de bespreking kan het handig zijn,
maar niet per se essentieel, om slingers van gelijke lengtes en massa’s van verschillende groottes op
te dragen aan duo’s die uiteindelijk hun bevindingen samen gaan bespreken na de uitvoering in de
volgende les (of andersom).
Uiteindelijk gaan twee leerling-duo’s tezamen in overleg over hun waarnemingen en bevindingen. Dit
betekent dat de samengestelde viertallen twee verschillende datasets gaan bekijken en vergelijken.
Om een eerlijkere vergelijking te maken tussen datasets te kunnen maken, zou het handig kunnen zijn
om datasets te vergelijken waarbij slechts één van de variabelen verschilt (ofwel L, dan wel m). Dit is
echter onderdeel van het ‘learning about science’ aspect (Hodson, 2014) en zou dus het beste pas
gebruikt kunnen worden wanneer de leerlingen al met dit aspect van gegevensanalyse bekend zijn. Zo
niet, dan zouden de leerlingen ook zeer vergelijkbare conclusies moeten kunnen trekken uit datasets
met zowel een andere L als m.

De les van het practicum
Aangezien het doel van het practicum voornamelijk gericht is op de leeropbrengst, hoort de docentbegeleiding gedurende dit practicum hier ook op toegespitst te zijn. Dit heeft verschillende implicaties
gedurende het practicum. De uitvoering van het practicum kan in grote lijnen in vier fases ingedeeld
worden. Het staat de docent vrij om de indicaties van tijdindeling naar eigen inzien aan te passen indien
nodig:
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Hier deel ik het doel van het practicum nogmaals mede zodat de docent zich hierop kan richten tijdens
de verschillende fases tijdens de uitvoering. Tevens geef ik een suggestie voor de tijdindeling van een
les van 50 minuten voor dit practicum, zodat de docent een leidraad heeft voor de uitvoering. De
docent mag zelf enige vrijheid hierin nemen indien deze hier meerwaarde in ziet.
- Voorbereiding (5 min.): De docent legt kort naar eigen inzicht het practicum uit en ziet erop
toe dat leerlingen duo’s vormen voor de uitvoering. Een korte samenvatting van de opstelling
en een demonstratie hoe je een cirkelbeweging zo precies mogelijk in kan stellen met de hand
behoren tot de mogelijkheden.
- Uitvoering (25 min.): De leerlingen bouwen de opstelling en voeren de practicumopdrachten
uit in duo’s. De docent ziet hier nauwlettend op toe en heeft hier tevens al gepaste duo’s voor
samengesteld. De leerlingen worden bij deze les aan (of eerder) aan elkaar gekoppeld. Verder
krijgen leerlingen te horen naast welk ander duo zij het practicum uitvoeren. Twee leerlingen
bespreken eerst wat ze moeten gaan meten om Fmpz en Fspan,hor te berekenen. De docent (en
TOA) bespreken en corrigeren tijdens deze bespreking en de daaropvolgende uitvoering
mogelijke misvattingen. Hierbij gaan ze door middel van vraag-antwoord gesprekken verder in
op hoe of waarom iets al dan niet gemeten zou moeten worden bij dit practicum. De meeste
input in deze gesprekken hoort vanuit de leerling te komen, met als doel het zelfstandige
denken van de leerling te activeren. Hierna starten de metingen. Aan het einde van deze fase
mogen de spullen opgeruimd worden.
- Bespreking (10 min.): Kondig aan dat er overlegd gaat worden en dat aan het einde van deze
fase een exit-card uitgedeeld wordt. Op deze manier zou het opruimen van zojuist niet gezien
moeten worden als afsluiting van de les. Twee tweetallen vormen samen een groep van vier
en bespreken onderling de vraagstellingen aan het einde van de practicumhandleiding. Ook
vergelijken ze hun meetresultaten. De leerlingen krijgen na de bespreking nog een keer
medegedeeld dat de les afsluit met een exit-card en dat ze als voorbereiding hiervoor de
vragen gaan bespreken. Ondertussen lopen docent (en TOA) door het klaslokaal om de
gesprekken te volgen. Afhankelijk van hetgeen wat de docent hoort, kan hij/zij besluiten om
zelf het gesprek aan te gaan met een groepje. Hieronder volgt daarover meer. Wijd vooral veel
aandacht aan de groepen leerlingen waarvan je weet dat ze moeite hebben bij natuurkunde
om de (verdere) ontwikkeling van misvattingen te voorkomen.
- Afsluiting (10 min.): De leerlingen krijgen individueel een exit-card. Deze kaart bevat een
reflectieopdracht en een opdracht omtrent conceptkennis. De resultaten van deze exit-card
zullen worden gebruikt als meetinstrument voor het evalueren van het practicum. De docent
beoordeelt bij inleveren of de kaart naar behoren en serieus ingevuld is. Namen op het blad
mag de docent zwart maken. Na het inleveren mogen de leerlingen de les verlaten.
Tijdens de uitvoering verhelpen docent en TOA in eerste instantie zo veel mogelijk obstakels die
voorkomen bij het practicum, zoals opstellingen die teveel meebewegen, cirkelbewegingen die niet
rond worden of andere problemen die kunnen leiden tot meetfouten. Daarnaast proberen ze
misconcepten bij leerlingen op te lossen door middel van vraag-antwoord gesprekken, ook wel
scaffolding genoemd in de onderwijswetenschap. Bij scaffolding is het de bedoeling dat leerlingen zelf
tot een antwoord komen. De docent stelt enkel goed geformuleerde vragen om het denken van de
leerling op het juiste pad te krijgen. In principe komt de docent hier niet (of zo min mogelijk) met
informatie. Als docent of TOA haal je dus in principe alle kennis uit de leerling. Op deze manier leert
de leerling om zichzelf vergelijkbare vragen te stellen om zo meer uit zichzelf te kunnen halen, Deze
technieken kunnen ook toegepast worden bij de besprekingsfase waarbij de leerlingen de
vraagstellingen doornemen.
Hier wijs ik de docent (en TOA) erop om zoveel mogelijk fouten vroegtijdig op te vangen en op te lossen
(Hodson, 2014). Op deze manier hoop ik er aan bij te dragen dat de leerlingen zo gemakkelijk mogelijk
goede metingen maken, waardoor kennisverwerving uit de resultaten zo goed mogelijk kan verlopen.
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De daaropvolgende les: Nabespreken
Het didactische deel van het onderzoek is afgerond zodra de leerlingen de exit-card hebben ingeleverd.
Dit wil zeggen dat de docent vanaf het begin deze les vrij is om zelf invulling te gaan geven aan de
lesinhoud. Dit betekent ook dat de docent vanaf nu volledig vrij is in het al dan niet inhaken op of
terugverwijzen naar de resultaten en/of inhoud van het practicum.
Hier wil ik de docent duidelijk maken dat mijn onderzoek ten einde is en dat de docent vanaf hier vrij
is om de lessen weer naar eigen inzicht in te delen. De docent is dan ook vrij om te kiezen of hij/zij
inhaakt op elementen uit het practicum.

Twee tot drie weken na uitvoering
Enkele weken na de uitvoering van het practicum worden interviews gehouden. Aangezien de ervaring
leert dat vooral meisjes uit de klas vrijwillig meewerken aan een interview, zou het fijn zijn als enkele
leerlingen voor dit moment (semi-)willekeurig aangewezen zouden kunnen worden door de docent
voor het afnemen van een interview. Het liefst gebeurt dit in de volgende vorm:
- Per klas van uitvoering twee groepjes van drie leerlingen
- Per klas het liefst 50/50 jongens/meisjes, of op een andere manier een representatieve
afspiegeling van de klas.
- De leerlingen (en diens ouders, mits jonger dan 16 jaar) staan nog steeds achter de inhoud van
het ondertekende formulier omtrent dataverzameling.
De reden om een langere tijd te wachten tussen de uitvoering van het practicum en de interviews is
om te kunnen beoordelen of het practicum ook nog op langere termijn een indruk heeft achtergelaten
en of de leerlingen elementen van dit practicum nog zouden kunnen herinneren. Dit zou namelijk een
indicatie kunnen zijn dat er een dieper niveau van leren heeft plaatsgevonden naar aanleiding van dit
practicum. Natuurlijk gaat de lessenreeks desondanks verder en is er dus in zekere mate ruis die de
mogelijkheid om hier betrouwbare uitspraken over te doen beperkt: De leerlingen gaan immers verder
met de lesstof, Toch hoop ik dat twee tot drie weken tijd niet te veel is voor leerlingen (en de docent)
om te kunnen aangeven of de activiteit heeft bijgedragen aan het leerproces.

Toelichting bij de leerlingenhandleiding
De onderstaande alinea’s lichten voor de uitvoerende docent toe waarom het practicum op deze
manier ontworpen is. Elke alinea behandelt een afzonderlijke alinea uit de leerlingenhandleiding:
Achtergrond van het practicum (niet in de leerlingenhandleiding)
Ten eerste heb ik het concept cirkelbewegingen gekozen als thema voor mijn practicum omdat ik merk
dat leerlingen moeite hebben met de theorie rondom de middelpuntzoekende kracht: ‘Wat is de
middelpuntzoekende kracht? Is het niet de middelpuntvliedende kracht?’ Dit is een misconcept dat
vele natuurkundedocenten zullen herkennen uit de eigen praktijk. Krachten zijn van zichzelf al vrij
abstract van aard – je kunt ze immers niet zien – maar de middelpuntzoekende kracht is daarnaast ook
nog eens tegen-intuïtief. Om de middelpuntzoekende kracht concreter – of tastbaarder – te maken
voor de leerlingen heb ik gekozen voor de kegelslinger vanwege de simpele aard van de opstelling: Een
massa aan een koord van verwaarloosbare massa aan een vast ophangpunt, met enkel de spankracht
en zwaartekracht die op de massa werken (indien wrijving wordt verwaarloosd). In dit practicum scheid
ik de ‘Learning science’ van de ‘Doing science’ en ‘Learning about science’ (Hodson, 2014) omdat
hierdoor het aantal leerdoelen kan worden beperkt. Op deze manier hoop ik de leerdoelen voor de
leerlingen overzichtelijk en behaalbaar te houden (Hodson). De originele practicumhandleiding past
precies op één A4’tje. Een langer voorschrift wil ik voorkomen om overladenheid te voorkomen.
Daarnaast probeer ik continu (doelstellingen, besprekingen/discussies, exit-card) aan te sturen op
leren (Smits, 2019).
Inleiding
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Deze paragraaf is bedoeld als inleiding en samenvatting voor het practicum: Het geeft aan wat we gaan
bestuderen bij dit practicum, er staat een context vermeld waarvoor deze situatie als model voor kan
dienen en de belangrijkste aspecten van dit model worden benoemd. Een illustratie is opgenomen te
verduidelijking. De kabels van de zweefmolen zijn door mij verdikt met zwarte lijnen te verduidelijking.
Tot slot staat er vermeld wat de leerlingen uiteindelijk moeten doen met de resultaten die ze
verwerven tijdens de opdracht.
Doelstellingen
Deze paragraaf is erop gericht om zo specifiek mogelijk te communiceren naar de leerlingen wat er
van hen verwacht wordt tijdens en na dit practicum, zoals volgens Hodson belangrijk is. Op deze manier
hoop ik dat de leerlingen deze doelstellingen onthouden en dan ook zo doelgericht mogelijk te werk
gaan. De doelstellingen zijn beperkt in aantal om het practicum zo eenduidig mogelijk te houden voor
de leerlingen: Een praktische doelstelling voor wat er tijdens het practicum wordt uitgevoerd en een
leerdoel voor wat er uiteindelijk van de leeruitkomst verwacht wordt. Hiermee hoop ik dat de
leerlingen hun handelen en denken afstemmen op het uiteindelijke doel. Dit doel is dan ook
toegespitst op ‘Learning science’ (Hodson, 2014). Zodoende zullen zoveel mogelijk praktische
handelingen vooraf uitgelegd worden en wordt de wetenschappelijke methode niet gehanteerd
tijdens dit practicum. Deze aspecten behoren namelijk toe aan ‘doing science’.
De opdracht
Deze paragraaf introduceert de situatie in schematische vorm met de bijbehorende parameters (ofwel
tekstueel, ofwel in de afbeelding). Er wordt beschreven wat voor situaties zich voor kunnen doen en
welke krachten er werken. Tot slot geef ik de formule voor de horizontale component van de
spankracht omdat ik bij dit practicum niet van de leerlingen verwacht dat ze deze formule uit zichtzelf
zouden kunnen herleiden en daarnaast nog tijd overhouden voor de metingen en de bespreking na
afloop.
Opstelling
De opstelling wordt pas na de theorie beschreven omdat de opstelling vrij duidelijk volgt uit de
schematische beschrijving naast de bovenstaande theorie. Er wordt een range aan massa’s en
slingerlengtes voorgesteld zodat de leerlingen in zekere zin vrijheid hebben om richting te geven aan
hun onderzoek. Tevens wordt er vermeld dat er voldoende ruimte nodig is om de slinger vrij te kunnen
laten bewegen. Hiermee probeer ik zo vroeg mogelijk te voorkomen fouten tegen te gaan.
Werkwijze
De vraag “Hoe meet je…?” stel ik hier zodat de leerlingen actief gaan nadenken over waarom ze zouden
moeten meten wat ze willen gaan meten. Ik laat ze actief met elkaar overleggen hier, zodat alle
betrokken leerlingen gedwongen worden om na te gaan denken over wat ze moeten en willen gaan
doen. Overleggen en praten over concepten is immers cruciaal om betekenis te geven aan een concept
(Pols). Ik verwijs expres naar Fmpz en Fspan,hor in de tabel omdat daar de formules staan die ze moeten
gebruiken met de nodige variabelen. Echter moeten er voor sommige variabelen meerdere
parameters gemeten worden om deze variabelen in te vullen (v (r en T) en 𝛼 (L en r)). De onderstaande
tabel geef ik als inspiratie om gemakkelijk variabelen te kunnen boekhouden voor de berekening van
Fmpz en Fspan,hor. Om de focus te leggen op deze krachten, zijn deze dikgedrukt.
Metingen
Hier worden de aspecten die volgen uit het overleg bij het kopje ‘introductie’ concreet gemaakt in de
metingen. De leerlingen hoeven maar voor één slinger Fmpz en Fspan,hor de benodigde variabelen te
meten en de waarde van de krachten te berekenen. Ik heb voor deze vorm gekozen, zodat de
leerlingen gestructureerd nadenken en dan meten (hands on, minds on) zonder te veel vrijheid te
geven dat zaken mis zouden kunnen gaan (Hodson, 2014). Het uitgangspunt is hier dat de leerlingen
erachter komen dat zowel Fmpz als Fspan,hor op dezelfde waarden uitkomen indien de metingen en
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berekeningen naar behoren verlopen. Hiervoor meten ze vijf sets aan variabelen, elk voor een andere
cirkelbeweging. Bij de volgende paragraaf wordt hierop voortgeborduurd. Aan de ommezijde van het
originele practicumvoorschrift valt een verzameling te vinden van concentrische cirkelbanen die de
leerlingen kunnen gebruiken om de slingerbewegingen zo rond mogelijk uit te voeren. Ook op deze
manier hoop ik zo veel mogelijk voorkombare fouten op het gebied van onderzoeken tegen te gaan en
de resultaten van Fmpz en Fspan,hor zo dicht mogelijk bij elkaar te laten komen. Hiervoor is gekozen omdat
de nadruk ligt op conceptuele kennisontwikkeling door practica, in plaats van op het ontwikkelen van
practicum- en onderzoekvaardigheden.
Vraagstellingen
Schuif aan bij het andere tweetal en bespreek samen met hen de volgende vragen:
Ook hier wordt benadrukt om de discussie onderling aan te gaan om op deze manier het denken te
activeren en de resultaten betekenis te geven (Millar (2004, 2008) en Pols, naar overleg). Ook hoop ik
op deze manier te bewerkstelligen dat leerlingen die uit zichzelf minder goed leren toch nog een extra
stimulans krijgen om de concepten beter te verwerken.
a) Hoeveel procent wijken Fmpz en Fspan,hor van elkaar af? Wat voor resultaat hebben de buren?
Deze vragen richten zich op het al dan niet kloppen van de metingen. Ten eerste hoop ik dat de
leerlingen hier tot de ontdekking komen dat Fmpz en Fspan,hor telkens niet significant verschillen van
elkaar. Indien dit wel het geval is, zouden de buren alsnog – hopelijk – het gewenste resultaat hebben.
Dit zou dan reden kunnen zijn om de docent/TOA te betrekken bij de discussie of om dit verder te
bespreken aan de hand van de volgende vraag.
b) Leg aan de hand van je resultaten het andere tweetal uit hoe de horizontale component van
de spankracht samenhangt met de middelpuntzoekende kracht. Wat betekent dit?
Hier hoop ik de leerlingen daadwerkelijk betekenis te kunnen geven aan het concept
middelpuntzoekende kracht aan de hand van resultaten, het liefst op een hoger/dieper niveau (De
Putter, naar overleg). De twee leerlingenduo’s hebben inmiddels hun resultaten vergeleken en hebben
wellicht al meningen over de interpretatie van de resultaten. De uiteindelijke vraag dient ertoe dat zij
daadwerkelijk een eigen interpretatie bedenken en deze delen en kritisch beoordelen en indien nodig
bijstellen. Voorbeelden van interpretaties op dieper niveau zijn bijvoorbeeld: Fmpz is geen kracht op
zichzelf, … is een voorwaarde van de netto-kracht waaraan een beweging voldoet om cirkelvormig te
zijn, … is een hulpmiddel voor het doorrekenen van cirkelbewegingen, enzovoorts.
c) Welke kracht(en) oefen(en) arbeid uit op de massa? Waaruit valt dit op te maken?
Ik stel deze vraag aan de leerlingen omdat dieper leren ook betrekking heeft op het koppelen van
concepten. De klas waarvoor dit practicum ontwikkeld is heeft net het hoofdstuk “Arbeid en Energie
(Newton)” afgesloten. Deze vraag moet – enigszins onverwachts – peilen of de leerlingen zonder
eerdere benoeming de koppeling kunnen leggen tussen de concepten arbeid en krachten bij
cirkelbewegingen.
d) Wat voor kracht(en) voelt een bezoeker in de zweefmolen? Is dat groot t.o.v. FZ?
Tot slot stel ik deze vraag om de cirkel van dit practicum te sluiten. Met deze laatste vraag probeer ik
de leerlingen de kegelslinger te gebruiken als model voor de zweefmolen zoals dat stond vermeld in
de inleiding. Op deze manier hoop ik de ‘need to know’ nog net iets concreter te maken voor de
leerlingen en ze ook op een praktische manier te laten nadenken over het onderwerp. Deze ‘need’ is
voorheen al aangekaart in de inleiding van het practicum: We gebruiken een kegelslinger om een
zweefmolen te modelleren. Hierbij houden we in gedachten welke krachten er op een bezoeker van
de zweefmolen werken en gebruiken wij dit model om het begrip middelpuntzoekende kracht beter
te leren kennen.
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B5) Exit-card cirkelbewegingen met ontwerpverantwoording
Vul je naam NIET in op dit blad Aangezien dit een anoniem onderzoek is. Indien de exit-card als tool in
een lessenserie wordt gebruikt, mag dit uiteraard wel.
Leg in het veld hieronder aan een medeleerling het begrip middelpuntzoekende kracht uit. Gebruik
hiervoor je bevindingen van het practicum, de bespreking van de vraagstellingen aan het einde en/of
de beleving van de bezoeker van de zweefmolen.
Deze exit-card bevat een inhoudelijke vraag en een reflectieve vraag. Elke vraag heeft een even groot
veld waarin de leerlingen kunnen schrijven.
Ik heb deze exit-card-vraag op deze manier ingericht zodat er specifiek beoordeeld kan worden op
conceptkennis, zoals volgens Entwistle (2000) bevorderlijk is voor het doelgerichter leren van de
leerlingen. Dit is echter mogelijk de eerste keer dat de leerlingen deze manier van toetsing krijgen.
Dit betekent dat de vruchten van deze manier van toetsen pas afgeworpen worden wanneer de
leerlingen deze toetsingsmethode vaker te zien krijgen. Echter is deze manier zeker relevant voor
de klassen waarvoor ik dit practicum ontworpen heb: De leerlingen hebben krijgen namelijk in deze
casus geen cijfer en zouden dus niet te veel werklast moeten hebben aan dit practicum. Anders
zouden we het risico kunnen lopen dat het werk niet – of niet op het gewenste niveau – wordt
uitgevoerd.
Ik verwijs expliciet terug naar de vraagstellingen aan het einde van het practicum zodat de leerlingen
een uitgangspunt of houvast hebben om hun uitleg mee beginnen of te doorlopen. Ik hoop met de
respons op deze vraag een duidelijk beeld te krijgen in hoeverre de bespreking van de
vraagstellingen in viertallen zijn vruchten op individueel niveau heeft afgeworpen.

Wat moet je nog leren en welke informatie heb je daarvoor nodig met betrekking tot de
middelpuntzoekende kracht om dit concept beter te begrijpen?
Met deze vraag hoop ik enerzijds te toetsen in hoeverre de leerling het beoogde leerresultaat
behaald te hebben en anderzijds te bekijken in hoeverre de leerling op de hoogte is van hoeveel er
nog te leren is om uiteindelijk het niveau te behalen dat zij zelf willen behalen of dat ze denken dat
nodig is op examenniveau. Op deze manier wil ik de leerlingen laten nadenken over welke
elementen nog ontbreken. Deze kan ikzelf als onderzoeker dan gebruiken voor het analyseren (en
aanscherpen) van mijn practicum, terwijl ik als docent deze vraag zou kunnen gebruiken om mijn
volgende les(sen) vorm te geven.
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B6) Practicum: De kegelslinger (V2 n.a.v. feedback)
In dit practicum onderzoeken we de cirkelbeweging aan de
hand van een kegelslinger. Deze heet zo omdat de slinger een
kegeloppervlak beschrijft, met de top bij het ophangpunt van
de slinger. In dit practicum gebruiken we de kegelslinger als
model voor een persoon in een zweefmolen: een koord met
een zeer kleine massa ten opzichte van de massa aan het
uiteinde. In dit practicum ga je onderzoeken hoe de
middelpuntzoekende kracht afhangt van de horizontale
component van de spankracht. Je bevindingen overleg je met een ander tweetal. Bedenk je tijdens dit
practicum het volgende: “Welke krachten voelt een bezoeker van een zweefmolen allemaal?”
Doelstellingen
Tijdens het practicum is het de bedoeling dat je het verband tussen de formule voor de
middelpuntzoekende kracht en voor de horizontale krachtencomponent die volgt uit het ontbinden
van alle krachten die op de massa werken onderzoekt. Hierbij hoort een leerdoel: Je leert wat het
verband is tussen de middelpuntzoekende kracht en de overige krachten in dezelfde richting.
De opdracht
Theorie: Op een massa werken twee krachten: De zwaartekracht en de
spankracht van de slinger. Wrijvingskrachten worden verwaarloosd. De
massa kan verschillende slingerpaden beschrijven: rechtlijnig, elliptisch
en cirkelvormig. Alleen wanneer de slinger een cirkelbeweging maakt, is
er sprake van een krachtenevenwicht in de verticale richting. Door dit
evenwicht geldt voor de horizontale component van de spankracht:
𝐹𝑠𝑝𝑎𝑛,ℎ𝑜𝑟 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ tan(𝛼).
Opstelling: Hang een massa van 10 tot 200 g aan een in vergelijking licht
koord met een lengte van 25 tot 50 cm. Zorg ervoor dat het koord in de
evenwichtsstand de ondergrond net niet raakt en er in de straal van 20
cm ruimte is voor de massa om cirkelbewegingen van verschillende
groottes te kunnen maken.
Werkwijze: Hoe meet je betrouwbaar Fmpz en Fspan,hor? Bedenk eerst in tweetallen welke grootheden je
nodig hebt. Vervolgens vorm je een viertal en overleg je jullie werkwijzen. Kies aan de hand van het
overleg welke werkwijze je gaat gebruiken en voer in tweetallen de metingen uit.
grootheid 1

grootheid 2

grootheid …

grootheid …

Fmpz (mv2/r) Fspan,hor (mg tan())

Metingen: Meet de lengte van de slinger en weeg de massa die je gebruikt. Meet voor deze slinger in
totaal voor vijf verschillende cirkelbanen de variabelen die je nodig hebt en bereken daarmee Fmpz en
Fspan,hor. Neem voorbeeld aan de bovenstaande tabel. Je mag aan de linkerkant kolommen toevoegen
voor grootheden die je meet. Om zo rond mogelijke cirkelbewegingen te maken, mag je de ommezijde
gebruiken.
Vraagstellingen: Schuif aan bij het andere tweetal en bespreek samen met hen de volgende vragen:
a) Hoeveel procent wijken Fmpz en Fspan,hor van elkaar af? Wat betekent dit resultaat?
b) Leg aan de hand van je resultaten het andere tweetal uit hoe de middelpuntzoekende kracht
afhankelijk is van de horizontale component van de spankracht. Wat betekent dit?
c) Welke kracht(en) oefen(en) arbeid uit op de massa? Waaruit valt dit op te maken?
d) Wat voor kracht(en) voelt een bezoeker in de zweefmolen? Is dat groot t.o.v. FZ?
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B7) Practicum: De kegelslinger (V3 n.a.v. feedbackronde 2)
Tom loopt met zijn opa op de kermis, waar hij een
zweefmolen ziet draaien. ‘Waarom zwaaien de schommels bij
het draaien naar buiten?’ vraagt hij. ‘Dat komt door de
middelpuntvliedende kracht.’ antwoordt opa. Dit antwoord
zit Tom niet helemaal lekker: ‘De kabels kunnen toch enkel de
bezoekers naar binnen trekken?’ bedenkt hij. Om Tom te
helpen onderzoeken we de kegelslinger als model voor de
zweefmolen. De kegelslinger heet zo omdat de slinger een
kegeloppervlak beschrijft, met de top bij het ophangpunt van de slinger. In dit practicum ga je
onderzoeken hoe de middelpuntzoekende kracht afhangt van de horizontale component van de
spankracht. Je bevindingen overleg je met een ander tweetal. Bedenk je tijdens dit practicum het
volgende: “Welke krachten voelt een bezoeker van een zweefmolen allemaal?”
Doelstellingen
Tijdens het practicum is het de bedoeling dat je het verband tussen de formule voor de
middelpuntzoekende kracht en voor de horizontale krachtencomponent die volgt uit het ontbinden
van alle krachten die op de massa werken onderzoekt. Hierbij hoort een leerdoel: Je leert wat het
verband is tussen de middelpuntzoekende kracht en de overige krachten in dezelfde richting.
De opdracht
Theorie: Op een massa werken twee krachten: De zwaartekracht en de
spankracht van de slinger. Wrijvingskrachten worden verwaarloosd. De
massa kan verschillende slingerpaden beschrijven: rechtlijnig, elliptisch
en cirkelvormig. Alleen wanneer de slinger een cirkelbeweging maakt, is
er sprake van een krachtenevenwicht in de verticale richting. Door dit
evenwicht geldt voor de horizontale component van de spankracht:
𝐹𝑠𝑝𝑎𝑛,ℎ𝑜𝑟 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ tan(𝛼).
Opstelling: Bouw met de beschikbare practicummaterialen een
opstelling zoals hiernaast. Zorg voor voldoende ruimte om
cirkelbewegingen van verschillende groottes te kunnen maken.
Werkwijze: Hoe meet je betrouwbaar Fmpz en Fspan,hor? Bedenk eerst in tweetallen welke grootheden je
nodig hebt. Vervolgens vorm je een viertal en overleg je jullie werkwijzen. Kies aan de hand van het
overleg welke werkwijze je gaat gebruiken en voer in tweetallen de metingen uit.
grootheid 1

grootheid 2

grootheid …

grootheid …

Fmpz (mv2/r) Fspan,hor (mg tan())

Metingen: Meet voor ten minste vijf verschillende cirkelbanen de variabelen die je nodig hebt en
bereken daarmee Fmpz en Fspan,hor. Neem voorbeeld aan de bovenstaande tabel. Je mag aan de
linkerkant kolommen toevoegen voor grootheden die je meet. Om zo rond mogelijke cirkelbewegingen
te maken, mag je de ommezijde gebruiken.
Vraagstellingen: Schuif aan bij het andere tweetal en bespreek samen met hen de volgende vragen:
a) Hoeveel procent wijken Fmpz en Fspan,hor van elkaar af? Wat betekent dit resultaat?
b) Leg aan de hand van je resultaten het andere tweetal uit hoe de middelpuntzoekende kracht
afhankelijk is van de horizontale component van de spankracht. Wat betekent dit?
c) Welke kracht(en) oefen(en) arbeid uit op de massa? Waaruit valt dit op te maken?
d) Wat voor kracht(en) voelt een bezoeker in de zweefmolen? Is dat groot t.o.v. FZ?
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B8) Exit-card cirkelbewegingen (Definitief) met ontwerpverantwoording
Vul je naam NIET in op dit blad Aangezien dit een anoniem onderzoek is. Indien de exit-card als tool in
een lessenserie wordt gebruikt, mag dit uiteraard wel.
Beantwoord in het onderstaande veld voor jezelf de volgende stellingen:
Ik begrijp waarom we het bij natuurkunde over de middelpuntzoekende kracht hebben, in plaats
van over de middelpuntvliedende kracht.
Erg mee oneens

1

2

3

4

5

Erg mee eens

Ik begrijp waarom Fmpz en Fspan,hor vrijwel even groot (zouden moeten) zijn.
Erg mee oneens

1

2

3

4

5

Erg mee eens

Ik begrijp hoe ik de middelpuntzoekende kracht kan gebruiken om te rekenen aan cirkelbewegingen.
Erg mee oneens

1

2

3

4

5

Erg mee eens

Ik begrijp waarom ik bepaalde krachten voel in de auto of een attractie.
Erg mee oneens

1

2

3

4

5

Erg mee eens

((Deze vragen zijn toegevoegd naar aanleiding van de tweede feedbackronde en hebben als doel
om op een makkelijkere manier te evalueren waar de leerling staat in zijn of haar leerproces. De
vragen zijn op een schaal van 1 (erg mee oneens) tot 5 (erg mee eens) ingedeeld. Dit had evengoed
een schaal van 3 kunnen zijn. Verder is de volgorde aangepast: Eerst reflecteren, dan pas de exitcard vraag.))
Leg in het veld hieronder aan een medeleerling het begrip middelpuntzoekende kracht uit. Gebruik
hiervoor je bevindingen van het practicum, de bespreking van de vraagstellingen aan het einde en/of
de beleving van de bezoeker van de zweefmolen.
Ik heb deze exit-card-vraag op deze manier ingericht zodat er specifiek beoordeeld kan worden op
conceptkennis, zoals volgens Entwistle (2000) bevorderlijk is voor het doelgerichter leren van de
leerlingen. Dit is echter mogelijk de eerste keer dat de leerlingen deze manier van toetsing krijgen.
Dit betekent dat de vruchten van deze manier van toetsen pas afgeworpen worden wanneer de
leerlingen deze toetsingsmethode vaker te zien krijgen. Echter is deze manier zeker relevant voor
de klassen waarvoor ik dit practicum ontworpen heb: De leerlingen hebben krijgen namelijk in deze
casus geen cijfer en zouden dus niet te veel werklast moeten hebben aan dit practicum. Anders
zouden we het risico kunnen lopen dat het werk niet – of niet op het gewenste niveau – wordt
uitgevoerd.
Ik verwijs expliciet terug naar de vraagstellingen aan het einde van het practicum zodat de leerlingen
een uitgangspunt of houvast hebben om hun uitleg mee beginnen of te doorlopen. Ik hoop met de
respons op deze vraag een duidelijk beeld te krijgen in hoeverre de bespreking van de
vraagstellingen in viertallen zijn vruchten op individueel niveau heeft afgeworpen.
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C1) Interview met docent
Het docenteninterview vindt drie weken na de uitvoering van het practicum plaats. De resultaten
hiervan dienen zowel als maatstaaf voor het behalen van de resultaten, alsmede als
vergelijkingsmateriaal met de interviews met de leerlingen. De volgende vragen kunnen onder meer
worden gesteld:
-

-

-

Hoe ervaarden de leerlingen het practicum volgens jou?
Waren er opvallende verschillen in het gedrag/handelen van de leerlingen ten opzichte van bij
reguliere practica?
Wat viel je op met betrekking tot de leeropbrengsten van dit practicum…
o …tijdens het practicum?
o …in de lessen na het practicum?
o …bij overhoringen/proefwerken? (indien van toepassing)
Heb je gemerkt dat leerlingen concepten konden koppelen? (krachten ontbinden, arbeid/
energie, cirkelbewegingen, …)
Zou je een vergelijkbaar practicum – of elementen hiervan – zelf toepassen in de eigen
praktijk?
o Waarom wel/niet?
Ken jij nog elementen die misten in dit practicum die hadden kunnen helpen om het doel te
bereiken?
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C2) Interview met leerlingengroepjes
De leerlingeninterviews vinden (ongeveer) drie weken na afloop van het practicum plaats. In de
tussentijd hebben leerlingen meer lessen gehad en misschien zelfs inmiddels al een overhoring of
proefwerk gemaakt. Dit interview richt zicht vooral op hoe de leerlingen het practicum ervaren hebben
en wat hen er nog van bijstaat. Het interview is semigestructureerd van aard, dit betekent dat er een
aantal vragen vast ligt en er afhankelijk van de antwoorden doorgevraagd wordt op deze vragen indien
verdere toelichting interessant lijkt te zijn.
Overzicht van het interview met enkele belangrijke vragen:

Start
Doel, gebruik van data, opname en opslag, anonimiteit/schuilnamen, terugkoppeling van de
resultaten, onderwerpen

Inleiding
-

Drie weken geleden hebben jullie een practicum gedaan. Wat kunnen jullie hierover vertellen?

Kern
-

Wat heb je van het practicum geleerd?
Hoe heb je het practicum ervaren?
Was het practicum anders dan andere practica die jullie hebben gedaan? Zo ja, in welk opzicht?
Wat denk je dat het doel van het practicum was?

Het doel wordt toegelicht
-

-

Denk je dat het practicum zijn doel heeft bereikt?
o Heb je andere onderwerpen kunnen koppelen aan het thema ‘cirkelbewegingen’?
o Heeft dit practicum invloed gehad op het leren, later in het hoofdstuk?
Zou je de opbouw van het practicum aanpassen om het doel beter en gemakkelijker te
bereiken?
o Zo ja, hoe?
o Zo niet, waarom?

Slot
-

Zijn er nog belangrijke gespreksonderwerpen die je gemist hebt in dit interview?
Heel erg bedankt voor jullie deelname
Vragen over omgang met gegevens e.d.? → j.m.koot@student.tue.nl
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