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Samenvatting
In dit vergelijkend en ontwerpend onderzoek is gekeken naar het effect op leeropbrengst en
vakbeleving van klassikale frontale uitleg versus Flipping-the-classroom. Verschillende vormen van
Flipping-the-classroom zijn bekend; in dit onderzoek vond alleen een omwisseling plaats van tijd en
locatie van uitleg en verwerkingsopdrachten. De uitleg werd leerlingen aangeboden d.m.v.
uitlegvideo’s die buiten de contacturen dienden te worden bekeken.
In dit onderzoek werd een identieke lessenserie ontwerpen volgens Flipping-the-classroom als mede
volgens een klassikale frontale aanpak. Deze lessenserie is vervolgens doorlopen door twee parallelle
4VWO scheikunde klassen. Het effect op vakbeleving (plezier en (zelf)vertrouwen) en leeropbrengst
werd vervolgens gemeten met behulp van een enquête en summatieve toetsing.
Tussen de flipping klas en de klassikale frontale uitleg klas zijn geen significante verschillen gemeten.
Beide klassen scoorden gemiddeld identiek op zowel vakbeleving als leeropbrengst. Binnen de
flipping klas kon echter wel onderscheid gemaakt worden tussen de leerlingen die de video’s wel
(‘kijkers’) en niet (‘niet-kijkers’) bekeken. Tussen deze twee groepen zijn wel verschillen gemeten. De
‘niet-kijkers’ scoorden binnen de vakbeleving lager op de schalen zelfvertrouwen en plezier. Voor de
schaal ‘plezier’ bleek dit verschil significant. De ‘kijkers’ scoorden gemiddeld wel iets hoger op
leeropbrengst, maar dit verschil was niet significant.
Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van flipping-the-classroom volgens dit onderzoek niet
leidt tot verslechtering of verbetering van leeropbrengst en vakbeleving van klassen als geheel. In dit
onderzoek was het bekijken van de uitlegvideo’s voor de leerlingen in de flipping klas vrijblijvend.
Mogelijk kan effect worden verkregen door het bekijken van de video’s te koppelen aan (online)
oefeningen die voor een les gemaakt dienen te zijn. Hiermee wordt het vrijblijvende karakter
teruggebracht en mogelijke effecten op vakbeleving en leeropbrengst misschien versterkt.
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1. Inleiding
Scholen zoeken naar steeds meer middelen en mogelijkheden om meer gedifferentieerd onderwijs te
verzorgen en om op die wijze beter in te spelen op de individuele behoefte van leerlingen. Het idee
hierachter is dat de individuele leerling hierdoor beter ondersteund en uitgedaagd wordt en als
gevolg daarvan zijn/haar individuele capaciteiten beter kan ontwikkelen en aanwenden. (Valk (2014))
Gedifferentieerd onderwijs wordt ingevuld door een combinatie van een onderwijsmodel (zoals
flipping-the-classroom) en mogelijke ondersteunende (ICT) middelen.
De huidige docent krijgt een steeds groter arsenaal aan middelen tot zijn beschikking die als
hulpmiddel kunnen worden toegepast bij het vormgeven van het onderwijs. Diverse soorten devices
(mobiele telefoons, iPads, e.d.), ICT-toepassingen en natuurlijk het internet worden steeds vaker
ingezet in het onderwijs. Ten opzichte van het verleden maken deze middelen het in toenemende
mate mogelijk om de vakinhoud los te koppelen van de vakdocent. Het zwaartepunt van de rol van
een vakdocent verschuift daarmee van pure kennisoverdrager naar gids voor leerlingen t.a.v. welk
pad zij willen nemen om vakinhoudelijke kennis tot zich te nemen.
De leerling wordt in staat gesteld om vakinhoud op verschillende plaatsen of tijd tot zich te nemen
waarbij de aanwezigheid van een vakdocent niet langer noodzakelijk is. Hierdoor kan de uitleg van
nieuwe vakinhoudelijke concepten plaats vinden buiten de contacturen. De daarmee vrijgespeelde
tijd gedurende deze contacturen kan worden aangewend om leerlingen te laten werken aan
verdiepingsopdrachten. Deze opdrachten kunnen dan beter aansluiten bij het niveau en de leerstijl
van individuele leerlingen. Hierdoor kan gedifferentieerd onderwijs in de lespraktijk vorm krijgen.
Flipping-the-classroom is een dergelijk onderwijsmodel waarbij klassikale instructie en te maken
verwerkingsopdrachten als huiswerk worden omgewisseld. De instructie wordt daarbij meestal via
online video’s aangeboden die thuis bekeken dienen te worden. De verwerkingsopdrachten vinden
dan juist weer plaats binnen de contacturen.(http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-theclassroom/)
Persoonlijk was ik gegrepen door het idee dat de meerwaarde van een vakdocent meer te vinden is
tijdens de verwerking van nieuwe concepten dan tijdens de uitleg van nieuwe concepten. Juist
tijdens het toepassen van nieuwe concepten moeten de leerlingen leren hoe theorie wordt
toegepast in praktijkvoorbeelden. De individuele leerling loopt tijdens dan proces tegen individuele
problemen aan waarbij individuele hulp (lees: hulp van de vakdocent) de grootste meerwaarde heeft.
Ik heb gekozen voor dit onderzoek, om zelf te ervaren hoe flipping-the-classroom voor mij als
vakdocent mogelijk van meerwaarde kan zijn en of het voor mij een middel kan zijn om op termijn
gedifferentieerd onderwijs te kunnen verzorgen.
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2. Theorie
In dit hoofdstuk wordt eerst weergegeven wat Flipping-the-classroom is en hoe het is ontstaan.
Vervolgens vindt er een globale indeling plaats van de verschillende verschijningsvormen van
Flipping-the-classroom. Daarna vindt een bespreking plaats van de resultaatgebieden die in dit
onderzoek centraal staan; vakbeleving en leeropbrengst. Het vierde deel bevat een beschrijving van
resultaten en ervaringen van andere studies t.a.v. Flipping-the-classroom. Het laatst onderdeel geeft
een aantal richtlijnen voor het opstellen van uitlegvideo’s.

2.1 Wat is Flipping-the-classroom?
Volgens Kennisnet (http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom/) is Flipping-theclassroom een lesorganisatie waarbij klassikale kennisoverdracht wordt vervangen door (online)
video’s of andere hulpmiddelen. Deze video’s worden buiten de normale contacturen bekeken,
waardoor er meer tijd vrij komt in de les voor het maken van (verdiepings)opdrachten en activerende
werkvormen. Het biedt mogelijkheden tot differentiatie, doordat meer hulp kan worden geboden op
het niveau van de individuele leerling. De in de les te maken opdrachten en extra uitleg kunnen
namelijk meer per leerling worden toegespitst.
Flipping-the-classroom is geen doel maar een middel om aan te sluiten bij het onderwijsmodel
waarvoor een docent of docententeam op een school heeft gekozen. De vorm waarin flipping-theclassroom wordt toegepast is afhankelijk van het nagestreefde niveau van leerlinggestuurd onderwijs
en differentiatie. In sectie 2.2 wordt hier dieper op in gegaan.

2.2 Hoe is Flipping-the-classroom ontstaan? Welke vormen zijn er?
Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw werden in de VS lessenseries opgezet, waarbij
kennisoverdracht buiten de les en kennisverwerking in de lessen plaats vond. Eric Mazur (2001) deed
dit in het hoger onderwijs volgens de door hem ontwikkelde Peer Instruction methode. Hij
rapporteerde een hogere mate van conceptueel inzicht en probleemoplossend vermogen bij het
gebruik van deze methode in vergelijking tot klassikale kennisoverdracht. Hij wordt gezien als een
voorloper van flipping-the-classroom. Jonathan Bergmann en Aaron Sams (2012) worden gezien als
de grondleggers van flipping-the-classroom. In hun boek ‘Flip your Classroom’ beschrijven zij hun
ervaringen als docenten op een middelbare school in Colorado. Daar liepen ze beiden aan tegen het
probleem dat leerlingen veel lessen misten, doordat de school erg afgelegen lag. Om dit probleem
tegen te gaan begonnen zij gesproken uitlegvideo’s te maken bij PowerPoint presentaties. Deze
video’s werden beschikbaar gesteld via internet. Deze manier van lesgeven ontwikkelden zij verder,
zodat het bruikbaar werd voor allerlei differentiatievormen aansluitend op het niveau van de
leerlingen. De term ‘Flipping-the-classroom’ kreeg pas echt bekendheid toen Salman Kahn deze
gebruikte tijdens een TED conferentie. (https://www.youtube.com/watch?v=nTFEUsudhfs (2011))
Flipping-the-classroom is geen doel, maar een middel om aan te sluiten bij een gekozen
onderwijsmodel. Hierdoor kent het ook allerlei verschillende uitvoeringsvormen. Deze vormen zijn in
te schalen langs twee dimensies (afbeelding 1); mate van leerlinggestuurd onderwijs en mate van
differentiatie.
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Kennisnet (http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom/) geeft de volgende globale
indeling van de verschijningsvormen van flipping-the-classroom;
Simpele Flip: Bij deze vorm vindt alleen een omwisseling plaats in tijd en locatie van de uitleg en
verwerkingsactiviteiten. De uitleg is voor iedereen hetzelfde en vindt buiten de contacturen plaats
middels aangeboden (online) video’s. De verwerkingsactiviteiten vinden plaats tijdens de
contacturen. In deze vorm is de invloed van de leerlingen op het onderwijs zeer beperkt. De docent
bepaalt precies wat iedereen doet. Doordat alle leerlingen dezelfde activiteiten uitvoeren is van
differentiatie zo goed als geen sprake.
Complexe Flip: De uitleg vindt hierbij ook buiten de contacturen plaats en is voor iedereen hetzelfde.
De verwerkingsactiviteiten tijdens de contacturen worden echter afgestemd op de individuele
leerling. Welke opdrachten (en het niveau daarvan!) die de leerling dient te maken wordt vastgesteld
door bijvoorbeeld het maken van een (online)test. Deze wordt afgenomen vooraf of aan het begin
van een lesuur. Bergmann en Sams (2012) hanteren hiervoor het zogenaamde Flipped-Mastery
Model waarbij de verwerkingsactiviteiten worden bepaald aan de hand van het beheersingsniveau
van een bepaald onderwerp. Deze vorm biedt leerlingen de keuze wanneer een beheersingsniveau
bereikt gaat worden. Differentiatie komt in deze vorm tot uiting doordat de te maken opdrachten
passen bij het beheersingsniveau van een leerling.
Voorbij de Flip: Hierbij is het gebruik van (online) uitlegvideo’s slechts één van de mogelijkheden die
de leerling tot zijn beschikking heeft om kennis over een bepaald onderwerp te verkrijgen. In dit
soort modellen heeft de leerling keuzes in zowel de manier waarop hij kennis vergaart, de kennis tot
zich neemt, maar ook de manier van verwerking en toetsing kan verschillen. Deze vorm kenmerkt
zich door hoge mate van zowel leerlinggestuurd onderwijs als differentiatie.
Het aanwenden van flipping-the-classroom sluit in dit onderzoek het meest aan bij de ‘Simpele Flip’.
De focus van dit onderzoek is alleen te kijken naar de invloed van wisseling in locatie en tijd van
uitleg en verwerkingsactiviteiten. De keuze voor deze focus is tweeledig. Ten eerste is het de eerste
ervaring die ik heb met flipping-the-classroom en dus wil ik eenvoudig beginnen. Ten tweede wil ik
de invloed van slechts één interventie onderzoeken; het gelijktijdig introduceren van differentiatie in
de verwerkingsopdrachten zou zorgen voor een dubbele interventie. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat binnen dit onderzoek ‘onbewust’ differentiatie plaatsvindt. De docent-leerling interactie
tijdens het maken van opdrachten wordt groter, omdat er veel meer tijd aan de opdrachten wordt
gewerkt gedurende de contacturen. Die interactie zal plaatsvinden op het niveau van de individuele
leerling, zodat enige differentiatie wel plaatsvindt.

Afbeelding 1:
Vormen van flipping-the-classroom volgens
Kennisnet
(http://www.kennisnet.nl/themas/flipping-theclassroom/)
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2.3 Vakbeleving en leeropbrengst
Binnen dit onderzoek staat het effect van de ‘Simpele Flip’ op vakbeleving en leeropbrengst centraal.
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van beide facetten.
De vakbeleving beschrijft de manier waarom leerlingen een vak ervaren. Binnen dit onderzoek is
uitgegaan van vier deelgebieden die de vakbeleving beschrijven: plezier, (zelf)vertrouwen, inzet en
relevantie. Deze vier deelgebieden zijn door CITO opgenomen in de vakbelevingsvragenlijst (VBL).
Martinor, Kuhlemeier en Feenstra (1988) hebben deze vierdeling gehanteerd in hun onderzoek naar
vakbeleving binnen het vak wiskunde. Binnen deze studie zijn alleen plezier en (zelf)vertrouwen
onderzocht. Deze keuze is voornamelijk gebaseerd op mijn persoonlijke interesse. Het deelgebied
‘plezier’ geeft aan met hoeveel plezier leerlingen werken aan het vak in dit geval scheikunde.
‘(Zelf)vertrouwen’ hangt samen met de moeilijkheid die leerlingen ervaren bij het vak scheikunde
hieraan zijn ook mogelijke gevoelens van angst om te falen gekoppeld. Een positieve vakbeleving als
geheel draagt bij aan een grote motivatie voor het vak zoals bijvoorbeeld beschreven door den Brok
(2001).
Het meten van leeropbrengsten kan gebeuren op basis van summatieve en formatieve toetsen zoals
o.a. beschreven door Black, Harrison, Lee, Marshall en Wiliam (2003). Bij summatieve toetsing wordt
gekeken of een leerling een bepaald kennis- of vaardigheidsniveau heeft. Deze vorm van toetsing
gaat meestal gepaard met een cijfer en vormt meestal de afsluiting van een bepaald onderwerp.
Formatieve toetsing geeft inzicht in hoe een leerling leert en hoever een leerling een onderwerp
beheerst tijdens het leerproces. Het geeft input aan leerling en docent over welke activiteiten een
leerling het best kan uitvoeren tijdens het leerproces om een uiteindelijk een bepaald onderwerp te
beheersen. Het is een sterk hulp middel om metacognitieve vaardigheden te coachen, door het
inzicht in het leerproces van de individuele leerling. Alhoewel Black, Harrison, Lee, Marshall en
Wiliam (2003) adviseren een juiste balans te zoeken in summatieve/formatieve toetsing is in dit
onderzoek gekozen voor alleen summatieve toetsing als middel om leeropbrengst te meten. De
reden hiervoor is dat de leerlingen en ik zelf op het moment van uitvoering van het onderzoek alleen
ervaring hadden met summatieve toetsing. Wel is geëxperimenteerd met formatieve toetsing door
het gebruik van one-minute-papers (of exit cards) (Stead (2005)). Op de resultaten van deze
formatieve toetsing is echter geen analyse uitgevoerd.

2.4 Ervaringen en resultaten van Flipping-the-classroom
De meeste studies t.a.v. het effect van flipping-the-classroom zijn uitgevoerd met een gelijktijdige
inzet van differentiatie gedurende de contacturen. Deze inzet van differentiatie heeft niet (actief)
plaatsgevonden in het hier uitgevoerde onderzoek. De onderstaande gevonden effecten van flippingthe-classroom moeten wel met deze kanttekening worden beschouwd.
Verschillende studies rapporteren een verbetering in vakbeleving en toetsresultaten van leerlingen
die hebben gewerkt volgens het flipping-the-classroom principe in vergelijking tot leerlingen die
klassikale uitleg hebben ontvangen. De twee voornaamste redenen die volgens deze bronnen leiden
tot deze verbetering zijn:
1)Grotere interactie tussen docent-leerling en tussen leerling-leerling.
In de geflipte klas wordt veel meer tijd besteed aan het uitvoeren/maken van
verdiepingsopdrachten. Tijdens de uitvoering daarvan heeft de docent een sterk begeleidende en
coachende rol. Hij kan de leerling veel meer 1-op-1 helpen bij problemen en daardoor veel beter
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aansluiten bij het niveau en de leerstijl van die individuele leerling. Door het intensievere contact
krijgt de docent een beter beeld van wat de individuele leerling nodig heeft en kan daarop inspelen.
Deze toename in persoonlijke aandacht komt de leerling-docent relatie ten goede (en daarmee ook
de bereidheid van een leerling om iets te doen voor het vak en de docent.) Daarnaast kunnen de
leerlingen elkaar ook veel meer helpen tijdens het maken van verwerkingsopdrachten. Ze zitten
immers bij elkaar in het zelfde lokaal. Een leerling die een bepaald concept beheerst en een andere
leerling die een ander concept beheerst, kunnen die kennis met elkaar delen en daardoor
gezamenlijk een hoger begripsniveau bereiken. Deze eerste reden is gevonden voor het vak
scheikunde (Schultz, Duffield, Rasmussen en Wageman (2014)) (Bergmann en Sams (2012)), maar
bijvoorbeeld ook binnen het vak economie zoals beschreven door Lage, Platt en Treglia (2000).
2) De leerling voelt zicht meer verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces
Volgens Schultz, Duffield, Rasmussen en Wageman (2014) en Bergmann en Sams (2012) speelt ook
hier de toename in persoonlijke aandacht een rol. Naarmate leerlingen meer bekend raken met de
flipping-the-classroom opzet, voelen de individuele leerlingen zich beter geholpen bij problemen.
Hierdoor voelen de leerlingen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor het behalen van
leerdoelen. Problemen bij het bereiken van die leerdoelen worden immers snel verholpen door
tussenkomst van de docent. Dit alles komt de motivatie voor het vak ten goede. Dit
verantwoordelijkheidsgevoel wordt verder versterkt wanneer er ook een hoge mate van
differentiatie plaatsvindt. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat dit positieve effect
vooral wordt ervaren door leerlingen, die al vaardig zijn in het zelfstandig werken naar een
voorafgesteld doel. Zo beschrijft Strayer (2007) een afname in zowel vakbeleving en leeropbrengst bij
leerlingen die deze vaardigheid missen.
Naast positieve zijn er ook negatieve kanten gerapporteerd. Veel van de negatieve facetten behelzen
logistieke en faciliteitproblemen. Zo dient iedere leerling de beschikking te hebben over de
technische middelen om de aangeboden uitleg bv. uitlegvideo’s tot zich te nemen. In de praktijk
blijkt dat niet altijd het geval (Nielsen (2014)). Wright (2014) claimt dat er door tijdgebrek niet altijd
de ruimte is om leerlingen zichzelf bekend te maken met nieuwe concepten d.m.v. bijvoorbeeld
uitlegvideo’s. Daarnaast is het onmogelijk om vragen te stellen gedurende de video uitleg.

2.5 Uitlegvideo’s; Richtlijnen voor het opstellen en leerling gebruik
Het overeenkomstig kenmerk van alle Flipping-the-classroom vormen is het feit de nieuwe kennis
wordt aangeboden buiten de klassikale les. Vaak wordt dit in één adem genoemd met het aanbieden
van (online) video’s, maar er zijn verschillende aanbiedingsvormen. Hierbij valt bijvoorbeeld ook te
denken aan het beschikbaar stellen van samenvattingen of PowerPoint presentaties. Aangezien dit
onderzoek werkt met online uitlegvideo’s wordt hieronder eerst beschreven hoe leerlingen omgaan
met videolessen. De keuze voor het werken met uitlegvideo’s is puur gebaseerd op de veelvuldigheid
waarmee dit binnen flipping-the-classroom al plaatsvindt.
In dit onderzoek wordt gestreefd naar identieke klassikale uitleg en video uitleg. Alleen de invloed
van locatie en tijd wordt hier onderzocht. Gorissen (2013)onderzocht of er een mogelijk verschil is in
voorkeur tussen HBO en universitaire studenten voor klassikale dan wel video uitleg. Uit zijn studie
bleek dat de leerlingen geen voorkeur hebben voor het bijwonen van klassikale uitleg of video uitleg.
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De video uitleg werd bekeken als voorbereiding op een tentamen of tijdens het maken van
oefenopgaven. Hij ontdekte dat vooral de reeds goed presterende studenten daadwerkelijk keken
naar de video’s. Hij onderzocht ook de opzet van de uitlegvideo’s en hoe de opzet tot mogelijk beter
gebruik van de video’s kan leiden. Zo introduceerde hij bijvoorbeeld een video opzet waarbij je
binnen een video in één keer door kan spoelen naar een volgend concept. Ook hoe leerlingen de
video’s bestuderen (bv. maken ze aantekeningen?) en locatie waar de video’s bekeken werden, bleek
van invloed op de effectiviteit van het video gebruik.
De belangrijkste richtlijnen voor het maken van uitlegvideo’s volgens Bergmann en Sams (2012):
1) Maak de video’s niet te lang; ideaal is tussen de 8-10 minuten per uitlegvideo en zeker niet langer
dan 15 minuten. Video’s die langer zijn kunnen de aandacht van leerlingen niet vast houden.
2) Als docent is het goed om zichtbaar te zijn in de video, zodat de leerlingen niet alleen de stem van
de docent kunnen horen maar hem/haar ook daadwerkelijk kunnen zien. Deze zichtbaarheid komt de
leerling-docent relatie ten goede; het stimuleert het gevoel bij leerlingen dat hun docent de video
daadwerkelijk voor hen heeft gemaakt.
3) Maak de video in de vorm van een dialoog samen met een andere docent. Leerlingen gaven
volgens Bergmann en Sams aan dat zij een nieuw concept beter begrepen wanneer twee docenten
hierover discussieerden in de video. Eén docent kan dan de expertrol op zich nemen, terwijl de
andere vragen stelt vanuit een rol als leerling die het concept voor de eerste keer ziet.
4) Zorg voor variatie in stemgebruik (zeker als de docent zelf niet in beeld is) en gebruik humor
tijdens de uitleg. Beide facetten helpen om de aandacht bij de video te houden.
5) Maak gebruik van de mogelijkheden om de belangrijkste zaken in een nieuw concept te
benadrukken. Hierbij valt te denken aan in- uitzoemen gedurende de video, het gebruik van highlights en call-outs in de video’s, geschreven opmerkingen/aantekeningen maken in de video.
In dit onderzoek is geprobeerd in ieder geval rekening te houden met punt 1, 2, 4 en 5. De andere
punten dragen dan wel bij aan een goede uitlegvideo, maar in dit onderzoek wordt er naar gestreefd
om de klassikale uitleg en de video uitleg zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Het opnemen van
video’s samen met een andere docent sluit niet aan bij dit streven.
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3. Onderzoeksvragen
Het effect van klassikale uitleg t.o.v. uitleg volgens flipping-the-classroom wordt bekeken op twee
gebieden: leeropbrengst en vakbeleving.

3.1 Leeropbrengst
Vraag 1:

Is er verschil in prestaties (bij summatieve toetsing) tussen 4V scheikunde
klassen die klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben
gekregen?

Subvraag:

Is er binnen de klas volgens flipping-the-classroom verschil in
prestaties (bij summatieve toetsing) tussen leerlingen die de video’s
wel bekeken en leerlingen die de video’s niet bekeken?

De verwachting is dat de leerlingen in een flipping-the-classroom klas beter zullen presteren dan
leerlingen uit de klassikale uitleg klas. In dit onderzoek ligt de focus niet op differentiatie, maar alleen
op een verschuiving van locatie en tijd dat de leerlingen de uitleg ontvangen. Hierdoor komt er in de
flipping klas meer tijd vrij voor verdiepingsopgaven waarbij er ook een toename zal plaats vinden in
interactie tussen de docent en de individuele leerling. Zoals beschreven in 3.3 wordt dit gezien als
een belangrijke oorzaak van de betere resultaten bij werken volgens flipping-the-classroom.

3.2 Vakbeleving
Vakbeleving geeft aan hoe leerlingen een vak ervaren. De vakbeleving kent verschillende factoren;
plezier, (zelf)vertrouwen, inzet en relevantie. In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar het effect
op plezier en (zelf)vertrouwen
Vraag 2a:

Is er verschil in de beleving van plezier tussen 4V scheikunde klassen die
klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben gekregen?

Subvraag:

Vraag 2b:

Is er binnen de klas volgens flipping-the-classroom verschil in beleving van
plezier tussen leerlingen die de video’s wel bekeken en leerlingen die de
video’s niet bekeken?

Is er verschil in de beleving van (zelf)vertrouwen tussen 4V scheikunde klassen
die klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben
gekregen?

Subvraag:

Is binnen de klas volgens flipping-the-classroom verschil in beleving van
(zelf)vertrouwen tussen leerlingen die de video’s wel bekeken en leerlingen
die de video’s niet bekeken?

De verwachting is dat er een toename van plezier en (zelf)vertrouwen zal zijn bij de flipping
leerlingen in vergelijking tot de leerlingen uit de klassikale uitleg klas. De toename in plezier wordt
verwacht door de toename van persoonlijke aandacht voor de leerling.(zie 3.3) De toename in
(zelf)vertrouwen wordt verwacht op basis van de toename van 1-op-1 hulp bij het oplossen van
problemen. (zie 3.3)
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4. Methode
4.1 Respondenten
Dit onderzoek is uitgevoerd in 2 parallelklassen scheikunde in 4VWO op het Christiaan
Huygenscollege in Eindhoven (2013-2014). Gedurende het gehele schooljaar ben ik de
scheikundedocent geweest van de leerlingen in beide klassen. Ook het onderzoek in beide klassen is
uitgevoerd met mij als docent. Het was vooral een praktische keuze om zelf op te treden als docent:
organisatorisch was het gemakkelijk de flipping-lessen en klassikale lessen ongeveer gelijktijdig aan
te bieden. Daarnaast waren de leerlingen gewend aan mijn manier van lesgeven.
De leerlingen in de twee klassen hadden ofwel een profiel Natuur & Gezondheid ofwel een profiel
Natuur & Techniek. In één klas (klassikale uitleg klas) werden de lessen aangeboden op de manier die
de leerlingen gewend waren waarbij de uitleg klassikaal plaatsvond. De andere klas (flipping klas)
kreeg de uitleg aangeboden via uitlegvideo’s. Gedurende het onderzoek is de leerlingen gevraagd of
zij de video’s daadwerkelijk bekeken hadden. Deze vraag was onderdeel van één van de exit cards
die tijdens de lessenserie aan de leerlingen is voorgelegd. (bijlag 6) Op basis van deze informatie zijn
de leerlingen in de flipping klas opgedeeld in een groep ‘kijkers’ en een groep ‘niet-kijkers’. Verdere
informatie omtrent de respondenten staat weergegeven in tabel 1.

Klassikale uitleg klas
Aantal leerlingen 23
Flipping klas
Aantal ‘Kijkers’ 15
Aantal ‘Niet-kijkers’ 7

Geslacht
m/v

Profiel
NG/NT

12/9

18/5

11/4
5/2

12/3
6/1

Tabel 1; Respondenten samenstelling in klassikale uitleg klas en flipping klas.

4.2 Procedure
Het onderzoek is in de twee parallelklassen uitgevoerd tijdens het 4VWO onderwerp ‘zouten’.
Daartoe is dit onderwerp gesplitst in twee deelonderwerpen. Deze deelonderwerpen zijn in deze
procedure in afbeelding 2 ‘zouten deel I’ en ‘zouten deel II’ genoemd. Gedurende deel I hebben
beide klassen de lessenserie op identieke wijze doorlopen waarbij de uitleg klassikaal is aangeboden.
Gedurende deel II heeft er een interventie plaatsgevonden; het aanbieden van de uitleg middels
video’s aan de flipping klas. In beide klassen zijn voor en na de interventie exact dezelfde
instrumenten toegepast om mogelijke verschillen te meten in leeropbrengst en vakbeleving tussen
de twee klassen. De leeropbrengst is gemeten met behulp van een tweetal summatieve toetsen. De
vakbeleving is gemeten met behulp van een enquête waarbij zowel plezier als zelfvertrouwen t.a.v.
het vak scheikunde is bevraagd. De voormeting is alleen gebruikt om vast te stellen of er op
voorhand al verschillen in leeropbrengst en vakbeleving bestond tussen de twee klassen.
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Afbeelding 2: Opzet onderzoeksprocedure
Zowel de toetsen en enquêtes zijn direct voorafgaand aan de interventie en direct na afloop van de
lessenserie ‘zouten deel II’ klassikaal en op papier afgenomen. Gezien het feit dat ikzelf lesgaf aan
beide klassen kon dit nagenoeg op hetzelfde moment voor beide klassen. Beide klassen zijn vooraf
ingelicht dat dit onderzoek plaatsvond. De leerlingen in beide klassen vonden het wel interessant dat
ze deel uitmaakten van dit onderzoek.

4.3 Lessenserie en uitlegvideo’s
In dit verslag is alleen de lessenserie binnen de interventie beschreven (zouten deel II). Over de
lessenserie van ‘zouten deel I’ is geen documentatie beschikbaar, maar deze was qua opbouw
identiek voor beide klassen. Algemeen kan worden gesteld dat ‘zouten deel I’ de basiskennis t.a.v.
het onderwerp zouten betrof. ‘Zouten deel II’ vormde een verdieping op dit onderwerp. Tijdens
beide lessenseries is gebruik gemaakt van het hoofdstuk ‘Zouten’ in de onderwijsmethode NOVA
4VWO I GYMNASIUM eerste editie van de uitgeverij Malmberg.
Zouten deel II bestond in totaal uit een lessenserie van 7 lessen waarvan 5 reguliere lessen en 2
lessen voor het afnemen van vragenlijst en toetsen. In bijlage 1 is de gehele indeling van de
lessenserie weergegeven voor beide klassen met per les de verschillende activiteiten. In afbeelding 3
is hiervan de eerste les weergegeven. De activiteiten voor beide klassen zijn identiek, maar worden
niet op hetzelfde moment (en ook niet op dezelfde plaats) doorlopen. Zoals te zien is in afbeelding 3
heeft er een verschuiving plaatsgevonden waarbij de uitleg plaatsvindt binnen de les ofwel als
huiswerk aan de leerlingen wordt opgegeven. In bijlage 2 zijn verkorte lesplannen weergegeven van
de 5 reguliere lessen.
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Afbeelding 3: Indeling activiteiten voor de klassikale uitleg klas en de flipping klas.
Gedurende de lessenserie waren er vijf uitlegactiviteiten. Deze uitleg werd in beide klassen gegeven
met behulp van dezelfde PowerPoint presentaties. De sheets van deze presentatie zijn weergegeven
in bijlage 3. Doorgebruik te maken van dezelfde presentaties is geprobeerd de leerlingen in beide
klassen zoveel mogelijk dezelfde inhoud aan te bieden.
Het plan was eerst om bestaande online video’s t.a.v. dit onderwerp te gebruiken. Uiteindelijk zijn er
toch eigen filmpjes gemaakt, omdat de indeling dan beter bij de gebruikte methode aansloot en om
zo veel mogelijk overeenkomst met de uitleg in de klassikale uitleg klas na te streven. De
verschillende uitlegvideo’s zijn gemaakt met behulp van het programma Camtasia 8.0. Dit
programma was op school beschikbaar en verschillende docenten konden mij helpen bij het gebruik
ervan. Vanuit de literatuur is bekend dat de video’s niet te lang moeten zijn (niet langer dan 8-10
minuten) en dat de eigen docent in beeld moet zijn tijdens de uitleg. Deze uitgangspunten zijn ook
gehanteerd bij het maken van de uitlegvideo’s. De video’s zijn na afronding beschikbaar gemaakt op
YouTube. De leerlingen in de flipping klas ontvingen via Magister een link naar deze YouTube
filmpjes. Enkele stills van deze filmpjes zijn weer gegeven in afbeelding 4. De uitlegvideo’s zijn te
vinden onder:
Uitlegvideo 1:
Uitlegvideo 2:
Uitlegvideo 3:
Uitlegvideo 4:
Uitlegvideo 5:

https://www.youtube.com/watch?v=KXu5JDB8mPk
https://www.youtube.com/watch?v=oM95fDXlw-M
https://www.youtube.com/watch?v=oMCpiEaHuiw
https://www.youtube.com/watch?v=mdDzhzvD6Ck
https://www.youtube.com/watch?v=5RrcI73CHXs

In plaats van uitlegvideo’s hadden ook opnames gemaakt kunnen worden van de klassikale uitleg.
Deze video’s hadden dan vervolgens als uitlegvideo’s in de flipping klas kunnen dienen. Qua planning
was dit echter niet te realiseren en daarnaast kwam dit de kwaliteit van de video’s niet ten goede.
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Afbeelding 4: Tweetal stills genomen uit de uitlegvideo’s van les 1 en les 5.
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4.4 Instrumenten
Summatieve toetsen
Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van een tweetal summatieve toetsen die overigens wel
verschillend in opzet zijn. Toets I werd gebruikt om ‘Zouten deel I’ af te sluiten. Het betrof hier een
practicum toets waarbij dus niet alleen de vakinhoudelijke kennis maar ook de praktische
vaardigheid werd getoetst. Er bleken geen significante verschillen beide klassen voor de scores van
deze toets.(Gemiddelde score flipping klas= 6,0 (σ = 1,7) ; Gemiddelde score klassikale uitlegklas =
5,8 (σ = 1,5)) Hierdoor mag worden aangenomen dat het gemiddelde startniveau voor beide klassen
hetzelfde was. Toets II betrof een schriftelijke toets welke is toegevoegd in bijlage 4. Voor beide
toetsen was een score tussen 0 (minimum) en 10 (maximum) mogelijk. Bijkomend voordeel was dat
beide klassen aansluitend les hadden volgens het geldende rooster. Hierdoor konden exact dezelfde
toetsen worden gegeven in beide klassen. Daarbij is voorkomen dat de leerlingen van beide klassen
contact hadden tijdens de leswissel.
Enquête
De enquête bestaat uit 14 stellingen op een 5-punts Linkert schaal. De stellingen in de lijst zijn
onderverdeeld in een tweetal schalen te weten plezier (6 vragen) en (zelf)vertrouwen (8 vragen).
Voorbeelden van deze stellingen zijn:
Vraag 6:
Vraag 8:
Vraag 3:
Vraag 10:

Ik ervaar het vak scheikunde meer als hobby dan als verplichting.
Scheikunde is maar een irritant vak.
Ik begin altijd vol goede moed aan scheikunde opgaven.
Ik word onzeker wanneer ik de scheikunde uitleg niet gelijk de eerste keer begrijp.

De complete enquête is opgenomen in bijlage 3. De leerlingen in de beide klassen kregen de enquête
tweemaal voorgeschoteld. Vlak voor de start van de lessenserie ‘Zouten deel II’ en vlak na afronden
van deze lessenserie. De resultaten van de enquête zijn ingevoerd in het statistisch software
programma SPSS om de kwaliteit van de data te controleren. Hiervoor is gebruik gemaakt van
Cronbach’s Alpha. Deze Cronbach’s Alpha moet per schaal een waarde hoger hebben dan 0,7 om als
betrouwbaar te mogen worden aangemerkt. De indeling van de stellingen in de enquête en de
berekende Cronbach’s Alpha zijn weergegeven in tabel 2.
Schaal

Vragen in lijst

Cronbach’s Alpha
(voor meting)

Cronbach’s Alpha
(na meting)

Plezier
2, 6, 8*, 9*, 11, 14

0,855

0,847

(zelf)vertrouwen
1, 3, 4*, 5, 7, 10*, 12*, 13
0,883
0,883
Tabel 2; Indeling van vragen per schaal (vragen met( *) zijn omgepoold) + waarden Cronbach’s Alpha.

In tabel 2 is te zien dat de waarden van Cronbach’s Alpha voor beide schalen groter zijn dan 0,7. De
stellingen in de schalen kunnen daarom samen worden gevoegd tot variabelen om zowel plezier als
(zelf)vertrouwen te beschrijven.
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4.5 Analyse
Om te onderzoeken of de gemiddelden van de nameting van de groepen daadwerkelijk significant
van elkaar verschilden, is gebruik gemaakt van ANOVA analysen met behulp van het software
programma SPSS. De voormeting was hierbij een covariaat. Hierbij is getest of flipping-the-classroom
of klassikale uitleg, maar ook ‘kijken’ of ‘niet-kijken’ een mogelijk verschil in de resultaten konden
verklaren. Binnen de ANOVA’s zijn de verschillen tussen deze groepen statistisch getoetst met een ttoets waarbij een overschrijdingskans van 5% (p = 0,05) is gehanteerd.
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5. Resultaten
Summatieve toetsen
Tabel 5 geeft de gemiddelde waarden voor de summatieve toetsen voor en na de interventie. Beide
klassen scoren later op de toets II (‘Zouten deel II). De leerlingen die hebben aangegeven de
uitlegvideo’s te bekijken (‘kijkers’) hebben een iets hoger gemiddelde score bij de nameting, maar dit
verschil is met een p = 0,949 niet significant. Deze leerlingen hadden bij de voormeting ook de
hoogste gemiddelde scores. Bij vergelijking van de twee klassen als geheel, scoren beide klassen
identiek 5,483 om 5,695. Diagram 1 geeft de gemiddelde scores voor de summatieve toets bij de
nameting voor de beide klassen en voor de ‘kijkers’ en ‘niet-kijkers’ in de flipping klas.

Klas
Gemiddelde
Klassikale uitleg
5,761
(n = 23)
Flipping-the-class
(n= 7) Niet-kijkers

6,064
5,986

VOORMETING
Standaard deviatie
1,481

1,717
0,775

Gemiddelde
5,483

NAMETING
Standaard deviatie
1,281

5,695
5,557

(n= 15) kijkers
6,100
2,010
5,760
Tabel 5; score resultaten voor de summatieve toetsen voor en na de interventie.

1,087
1,185
1,032

Diagram 1; Resultaten voor de summatieve toetsen na de interventie.
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Enquête
Tabel 6 en 7 geven de gemiddelde scores voor ‘plezier’ en ‘(zelf)vertrouwen’ op basis van de
enquête die is afgenomen voor en na lessenserie ‘zouten deel II’. Beide klassen scoren gemiddeld
lager op beide facetten tijdens de nameting in vergelijking tot de voormeting. De flipping klas scoort
gemiddeld hoger op beide facetten tijdens zowel de voor- als nameting. Binnen de flipping klas wordt
plezier door ‘kijkers’ hoger gescoord dan door de ‘niet-kijkers’. Met een p = 0,028 is dit verschil
daadwerkelijk significant. De score-afname tussen voor- en nameting op plezier is bij de ‘niet-kijkers’
aanzienlijk groter. Ook wordt (zelf)vertrouwen door de ‘kijkers’ hoger gescoord dan door de ‘nietkijkers’. Met een p = 0,062 is dit verschil net niet significant. De verschillen tussen de gemiddelden
van beide klassen zijn beperkt en met p = 0,177 en p = 0,808 voor respectievelijk plezier en
(zelf)vertrouwen niet significant.

Klas

VOORMETING
Gemiddelde
Standaard deviatie
Klassikale uitleg
3,116
0,619
(n = 23)

Flipping-the-class
(n= 7) Niet-kijkers

3,288
3,309

0,742
0,361

NAMETING
Gemiddelde
Standaard deviatie
2,985
0,922

3,000
2,786

0,651
0,510

(n= 15) kijkers
3,278
0,864
3,100
Tabel 6; Resultaten enquête voor plezier bij de voor- en nameting.

0,685

Diagram 2; Resultaten voor de summatieve toetsen na de interventie.
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Klas
Gemiddelde
Klassikale uitleg
3,310
(n = 23)
Flipping-the-class
(n= 7) Niet-kijkers

3,642
3,911

VOORMETING
Standaard deviatie
0,823

0,762
0,431

Gemiddelde
3,148

NAMETING
Standaard deviatie
0,862

3,420
3,304

(n= 15) kijkers
3,517
0,777
3,475
Tabel 7; Resultaten enquête voor (zelf)vertrouwen bij de voor- en nameting.

0,690
0,432
0,774

Diagram 3; Resultaten voor de summatieve toetsen na de interventie.
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6. Conclusie en discussie
In dit deel van het verslag zullen achtereenvolgens antwoorden worden gegeven op de
onderzoekvragen, beperkingen van dit onderzoek worden besproken en mogelijke adviezen worden
geformuleerd.
Beantwoording onderzoeksvragen
Vraag 1:
Is er verschil in prestaties (bij summatieve toetsing) tussen 4V scheikunde
leerlingen die klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben
gekregen?
Op basis van de onderzoeksresultaten is geen verschil in prestaties tussen leerlingen uit de klassikale
uitleg klas en de flipping klas gevonden. Dit is niet in overeenstemming met de meeste studies (Zie
3.3) naar het effect van flipping-the-classroom. Deze studies rapporteren een verbetering in
prestaties. (Bergmann en Sams(2012)) (Schultz, Duffield, Rasmussen en Wageman (2014)) Daarbij
moet wel de kanttekening geplaatst worden dat die studies gepaard gaan met een hogere mate van
differentiatie gedurende de contacturen. In dit onderzoek is puur gekeken naar het effect van
verandering van tijd en plaats van de instructie en is geen extra inspanning gedaan om differentiatie
te faciliteren. De leerlingen uit de flipping klas hebben wel meer persoonlijke hulp hebben gekregen
bij het maken van de oefenopdrachten. In dit onderzoek heeft dat dus niet geleid tot significante
verbetering van de prestaties. De vergelijking met eerder genoemde studies zoals dan van Schultz,
Duffield, Rasmussen en Wageman (2014) is niet helemaal zuiver. Zij testten flipping-the-classroom bij
een groep ‘advanced’ scheikunde leerlingen. Zij vonden een verbetering van de resultaten van deze
vooraf al betere leerlingen. Dit is in lijn met het werk van Gorissen (2013) die beschreef dat juist de
zowieso al betere leerlingen vooral voordeel hebben bij deze instructie vorm. Gedurende de
lessenserie met uitlegvideo’s hebben leerlingen niet te kennen gegeven ontoereikende middelen
(zoals toegang tot internet) te hebben. Sommige leerlingen moesten er de eerste les even aan
wennen dat het huiswerk in een andere vorm werd gegeven.
Vraag 2a:

Is er verschil in de beleving van plezier tussen 4V scheikunde leerlingen die
klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben gekregen?

Vraag 2b:

Is er verschil in de beleving van (zelf)vertrouwen tussen 4V scheikunde leerlingen
die klassikale uitleg of uitleg op basis van flipping-the-classroom hebben
gekregen?

Op basis van de onderzoeksresultaten is geen significant verschil waargenomen tussen beide klassen
bij zowel plezier als (zelf)vertrouwen. Binnen de flipping klas zijn er echter wel verschillen tussen de
‘kijkers’ en de ‘niet-kijkers’ waargenomen. Dit verschil is t.a.v. plezier zelfs significant; de ‘niet-kijkers’
hebben dus significant minder plezier in het vak scheikunde. De verklaring hiervoor kan worden
gezocht in het feit dat deze leerlingen minder aansluiting vinden tijdens de contacturen. Sommige
niet-kijkers gaven bij mij persoonlijk aan het niet prettig te vinden dat er geen klassikale uitleg meer
plaatsvond. Zij hebben de uitlegvideo’s niet vooraf bekeken en kunnen daarom ook niet echt mee
doen met de oefenopdrachten in de les. Ook de lagere score in (zelf)vertrouwen kan hiermee
worden verklaard. Die leerlingen proberen dan wel mee te doen met de oefenopdrachten, maar zijn
daarin niet succesvol omdat ze de conceptuele achtergrond daarvoor missen. Sommige niet-kijkers
gaven bij mij persoonlijk aan het niet prettig te vinden dat er geen klassikale uitleg meer plaatsvond.
Deze resultaten zijn in lijn met het werk van Strayer (2007). Hij zag een afname in vakbeleving en
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leeropbrengst bij die leerlingen die niet genoeg zelfdiscipline hadden om zelfstandig de
voorbereiding op basis van de video’s uit te voeren. Mogelijk beschikken de ‘niet-kijkers’ in dit
onderzoek ook niet over voldoende zelfstandigheid.
Beperkingen
Een aantal kenmerken van het hier beschreven onderzoek werken beperkend. Zo is het
respondenten aantal zeer klein en is ook de lessenserie waarbinnen daadwerkelijk volgens flippingthe-classroom wordt gewerkt zeer beperkt. Zeker in vergelijking met het werk van Bergmann en
Sams (2012) en Schultz, Duffield, Rasmussen en Wageman (2014). Zij rapporteerden resultaten die
verkregen waren door een geheel schooljaar te werken volgens flipping-the-classroom. Door de
korte onderzoeksperiode in dit onderzoek, is het voor sommige leerlingen alweer voorbij zodra ze
net gewend zijn aan de nieuwe opzet. Het kleine aantal respondenten en de beperkte lessenserie
grootte zijn echter een gevolg van de beperkte tijd die beschikbaar was binnen dit onderzoek. Een
ander facet waar niet naar gekeken is binnen dit onderzoek is het lange termijn effect van flippingthe-classroom op prestaties en vakbeleving. Mogelijk is er een op de lange termijn een extra effect
doordat de leerlingen de uitleg via uitlegvideo’s tot zich krijgen.
Gedurende dit onderzoek is de leerlingen in de flipping klas wel een enkele keer gevraagd of/hoe ze
de video’s hadden bekeken. (bijlage 6) De manier waarop de video’s bekeken worden is van grote
invloed om de effectiviteit (Gorisssen (2013)). In dit onderzoek is geen systematiek gebruikt om
structureel inzicht te krijgen in het gebruik van de video’s en of leerlingen het als een meerwaarde
hebben ervaren. Daarnaast zaten de leerlingen van beide klassen in dit onderzoek op dezelfde
school. Of de leerlingen uit de klassikale uitleg klas de video’s echt niet hebben bekeken is niet te
controleren. Ook is er geen systematisch onderzoek gedaan naar een mogelijk verschillen tussen
beide klassen in interactie tussen leerling-leerling en leerling-docent. Zo weten we niet of er
daadwerkelijk meer vragen zijn gesteld door de leerlingen in de flipping klas gedurende het maken
van de verwerkingopdrachten. Daarnaast is er geen inzicht in mogelijk verschil door het wel/niet
kunnen stellen van vragen tijdens de verschillende vormen van uitleg.
Adviezen
In dit onderzoek zijn de uitlegvideo’s voor de flipping-the-class klas min of meer vrijblijvend
aangeboden. De leerlingen die niet keken ondervonden hier wel last van gedurende de lessen
waarbij oefenopdrachten werden gemaakt, maar directe consequenties ondervonden zij niet.
Mogelijk kan het wegnemen van deze vrijblijvendheid leiden tot andere (meer positieve) resultaten.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een combinatie van het bestuderen van een uitlegvideo met
een extra (online) questionnaire die voorafgaand aan de les moet worden gemaakt. Hierdoor krijgt
de docent informatie over wie de video wel/niet heeft bekeken. Daarnaast krijgt hij direct
inhoudelijke informatie over wat wel/niet begrepen is op basis van de uitlegvideo’s. Deze informatie
kan hij dan ook weer direct gebruiken in de volgende les. Hiermee wordt dan gelijktijdig een brug
geslagen richting differentiatie. Als docent krijg je dan namelijk niet alleen informatie wie wel/niet de
online uitleg heeft bekeken, maar ook wat er nog niet begrepen is. Op basis daarvan kan je als
docent je les activiteiten dan weer aanpassen.
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7. Nawoord
Ik heb gekozen voor dit onderzoek om zelf te ervaren hoe flipping-the-classroom voor mij als
vakdocent mogelijk van meerwaarde kan zijn. In dit onderzoek heeft alleen een wisseling van plaats
en tijd van instructie en verwerkingsopdrachten plaatsgevonden. In een volgende lessenserie volgens
flipping-the-classroom ga ik ook verschillende werkvormen/opdrachten toepassen voor tijdens de
contacturen. Nu kwam het er op neer dat de flipping leerlingen het gehele uur zelfstandig aan
oefenopgaven bezig waren; één activiteit voor het gehele lesuur dus. Veel leerlingen brengen het
niet op om dit een lesuur lang vol te houden; andere werkvormen/opdrachten kunnen afwisseling
brengen en bieden ook mogelijkheden tot differentiatie. In de hier beschreven onderzoeksopzet was
het gebruik van bijvoorbeeld ander werkvormen niet wenselijk, omdat er dan naast de verschuiving
in plaats en tijd van de uitleg dan ook een verschil in lesactiviteiten van de twee klassen was
gekomen. Ik wil graag aan de gang om flipping-the-classroom te combineren met verschillende
vormen van differentiatie gedurende de contacturen.

Aan het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek houd ik gemengde gevoelens over. Positieve
gevoelens omdat het in dit geval (en ik denk in de meeste gevallen) neer komt op het uitproberen
van iets nieuws in mijn lessen. Het in ontwikkelen draaien van nieuw lesmateriaal, nadenken over
hoe je e.e.a. aan gaat pakken met je leerlingen in je les en daarna kijken wat de resultaten zijn, is
simpelweg leuk om te doen. Ik doel hierbij dus meer op het operationele stuk van het doen van een
onderzoek. Om te komen tot een goed opgebouwd operationeel stuk onderstreep ik uitdrukkelijk dat
goede (literatuur)kennis van de laatste stand van zaken van het onderzoeksonderwerp noodzakelijk
is. Hier zit echter mijn negatieve gevoel; ik onderken het belang van zo’n literatuurstudie die nodig is
voor het opzetten van het onderzoek, maar ik vind het heel onprettig werk om uit te moeten voeren.
Natuurlijk is ook verslaglegging van groot belang voor een juiste afronding en documentatie van het
onderzoek. Het uitvoeren daarvan is voor mij echter altijd een beetje een lijdensweg. In de toekomst
zie ik mezelf echter nog wel eens meewerken aan een onderzoek, maar ik zie voor mezelf dan veel
meer een rol weggelegd om het onderzoek te operationaliseren (bijvoorbeeld door het testen van
nieuw materiaal in mijn klassen) dan te moeten zorgen voor de gehele theoretische onderbouwing.
Ander gezegd; ik wil liever hands-on bezig zijn dan theoretisch (alhoewel ik die theorie wel van zeer
groot belang acht.) Ik heb overigens ook gemerkt dat mijn kennis van statistiek absoluut niet op het
niveau is dat nodig is voor het zelfstandig uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Dit komt o.a. omdat
ik in mijn dagelijkse praktijk weinig tot niets te maken heb met statistiek. Dit gebrek aan kennis is wel
jammer, omdat ik me tijdens dit onderzoek nog meer bewust geworden ben van het feit dat dit het
middel is om sociaal wetenschappelijk onderzoek te bedrijven en concreet te maken.
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Bijlage 1: Indeling van lesactiviteiten ‘Zouten deel II’

Les 0
HW

Activiteit
Klassikale uitleg klas
0 Toets ‘zouten deel I’
0 Afname vragenlijst
1a Lezen ‘Hydraten’ par. 3.5

Les 0
HW

1b Uitleg Hydraten
Les 1

HW

Les 2

1c

Demo experiment
wit/blauw kopersulfaat
1d Opgave 31 + 36
1e Opgave 37 + 38
2a Uitleg
bepaling kristalwater hydraat
2b Practicum; bepaling kristalwater
in soda
2c

HW

Uitwerken practicum soda +
lezen par. 3.5
dubbelzouten/bijzondere ionen

Les 1

HW

Les 2

HW

3a Uitleg dubbelzouten/bijzondere
negatieve ionen
3b Opg 32/33
3c Opg 34/35
HW

Les 4

HW

Les 5
Les 6
Les 7

5a Uitleg: Duitse hardheidsgraden/
ontharden
5b Opg 40 + extra opgave
hardwater
Afname vragenlijst
Toets ‘zouten deel II’

1e Opgave 37 + 38
2a Uitlegvideo
bepaling kristalwater hydraat
2b Practicum; bepaling kristalwater
in soda
2c Uitwerken practicum soda +
lezen par. 3.5
dubbelzouten/bijzondere ionen
3a Uitlegvideo
dubbelzouten/bijzondere
negatieve ionen
3b Opg 32/33

HW
4a Uitleg
zeep: voorbeelden/werking
hard water; ontstaan + effecten
4b Opg 39 + 41
4c Opg 42 + 43

Activiteit
Flipping klas
0 Toets ‘zouten deel I’
0 Afname vragenlijst
1a Lezen ‘Hydraten’ par. 3.5
1b Uitlegvideo Hydraten
1c Demo experiment
wit/blauw kopersulfaat
1d Opgave 31 + 36

3c Opg 34/35
4a Uitlegvideo
zeep: voorbeelden/werking
hard water; ontstaan + effecten
4b Opg 39 + 41

Les 4

HW

Les 5
Les 6
Les 7

4c Opg 42 + 43
5a Uitlegvideo: Duitse
hardheidsgraden / ontharden
5b Opg 40 + extra opgave
hardwater

Afname vragenlijst
Toets ‘zouten deel II’
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Bijlage 2: Beknopte Lesplannen lessenserie ‘Zouten deel II’

Les 1: (Lesactiviteit 1a t/m 1e)
Leerdoel:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Uitleg:

Leerlingen kunnen formule/notatie en naamgeving hydraten
geven en herkenen.
Leerlingen kennen enige toepassingen van hydraten.
Leerlingen kunnen het ontstaan van een hydraat uit het
watervrije zout weergeven in een reactievergelijking.
Leerlingen kunnen het ontstaan van een hydraat uit een
zoutoplossing weergeven in een reactievergelijking.
Leerlingen kunnen het ontstaan van het watervrije zout uit een
hydraat weergeven in een reactievergelijking.

Uitleg(video) dubbelzouten / bijzondere negatieve ionen
(PowerPoint sheets 1t/m 4)

Verwerking: Opdracht 31, 36, 37, 38
Controle:
•
•

Leerdoel i; Opgave (1a) + (3a) in summatieve toets ‘Zouten deel II’
Leerdoel iii; Opgave (3b) in summatieve toets ‘Zouten deel II’

Les 2: (Lesactiviteit 2a t/m 2c)
Leerdoel:
i.
ii.

Uitleg:

Leerling kan middels praktische handelingen de hoeveelheid
kristalwater in een hoeveelheid onbekende hydraat bepalen.
Leerling kan op basis van de bepaalde hoeveelheid kristalwater
berekeningen uitvoeren aan het hydraat en op basis daarvan o.a.
formule/notatie van het onbekende hydraat afleiden

Uitleg(video) bepaling kristalwater hydraat (PowerPoint sheets 5+6)

Verwerking: Uitwerking practicum ‘bepaling kristalwater in soda’
Controle:
•

Leerdoel ii;

Opgave (3b) in summatieve toets ‘Zouten deel II’
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Les 3: (Lesactiviteit 3a t/m 3c)
Leerdoel:
i.
ii.

Uitleg:

Leerlingen weten wat dubbelzouten zijn en kunnen van deze
klasse van zouten de notatie afleiden/herkennen.
Leerlingen kennen op basis van beschreven informatie de lading
en notatie van voor hen onbekende ionen/zouten afleiden.

Uitleg(video) Hydraten (PowerPoint sheets 7 t/m 11)

Verwerking: Opdracht 32, 33, 34, 35
Controle:
•
•

Leerdoel i;
Leerdoel ii;

Opgave (1b) + (2a) in summatieve toets ‘Zouten deel II’
Opgave (1c) + (4a) in summatieve toets ‘Zouten deel II’

Les 4: (Lesactiviteit 2a t/m 2c)
Leerdoel:
i.
ii.

Uitleg:

Leerling kunnen uitleggen op basis van de structuur van een
deeltje of een deeltje zeepwerking heeft.
Leerling kent het begrip hard water, kan ontstaan uitleggen en
kan uitleggen wat de nadelige effecten zijn van hard water.

Uitleg(video) voorbeelden/zeepwerking hard water; ontstaan + effecten
(PowerPoint sheets 12 t/m 16)

Verwerking: Opdracht 39, 41, 42, 43
Controle:
•

Leerdoel i/ii; Opgave (4) in summatieve toets ‘Zouten deel II’
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Les 5: (Lesactiviteit 5a t/m 5b)
Leerdoel:
i.
ii.
iii.
Uitleg:

Leerling kan rekenen aan de hardheid van water op basis van
Duitse hardheidsgraden.
Leerling is bekend met verschillende manier van ontharding van
water.
Leerling kan onbekende vormen van waterontharding uitleggen.

Uitleg(video) Duitse hardheidsgraden/ontharden
(PowerPoint sheets 17 t/m 20)

Verwerking: Opdracht 40 + extra opgave hard water.
Controle:
•

Leerdoel ii/iii;Opgave (4) in summatieve toets ‘Zouten deel II’
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Bijlage 3: Powerpoint presentaties lessenserie ‘Zouten deel II’

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Bijlage 4: Summatieve toets ‘Zouten deel II’

SO 4V

NOVA

3.5 + 3.6

Opgave I: Naamgeving en formules
1p

a

Wat is de systematische naam van het zouthydraat CaCl2 · 2H2O(s)?

1p

b

Het mineraal Caledoniet heeft formule PbCu5(CO3)(SO4)3(OH)6 (s). Geef de
formules van het lood-ion en de koper-ionen in dit mineraal.

2p

c

De stof natriumvanadaat heeft formule Na3VO4(s). Geef op basis hiervan de
formule van het zout zinkvanadaat.

Opgave II: Een mengsel van ionen.
Een mengsel van de zouten natriumchloride en magnesiumchloride wordt
opgelost in water. Het blijkt dat in deze oplossing de molverhouding tussen de
magnesium- en chloride-ionen gelijk is aan 1 mol : 5 mol.
1p

a

Beredeneer in welke molverhouding natriumchloride en magnesiumchloride in
het mengsel aanwezig waren.
Dubbelzouten zijn zouten waarin meerdere positieve en negatieve ionen
zitten. Bij het indampen van het mengsel uit a) blijkt een dubbelzout met de
gegeven verhoudingen te ontstaan.

3p

b

Geef de vergelijking voor dit indampproces.

Opgave III: Nog een mengsel…
Per ongeluk gooit dhr. deWerk een restant magnesiumsulfaatheptahydraat bij
een hoeveelheid magnesiumsulfaat. Om te kijken of hij het verkregen mengsel
nog kan gebruiken bij een proef, wil hij weten hoeveel gram van dit hydraat er
per gram magnesiumsulfaat zit. Daartoe dampt hij het kristalwater uit het
hydraat.
3p

a

Geef de verdamping van kristalwater uit het magnesiumsulfaatheptahydraat
met een vergelijking weer. Geef daarbij ook de faseaanduidingen.
Hij weegt nauwkeurig 5,00 gram af in een bekerglas van 20,00 gram. Nadat al
het kristalwater verdampt is, weegt het bekerglas met inhoud 23,95 gram.

4p

b

Bereken hoeveel gram magnesiumsulfaatheptahydraat per gram
magnesiumsulfaat aanwezig is in het mengsel.
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Opgave IV: Water ontharden met polymeerbolletjes
Het verwarmen van hard water kan voor problemen zorgen in vaatwasmachines,
doordat Ca2+/Mg2+ ionen neerslag reacties aangaan. Diverse technieken worden
al toegepast om het water te ontharden, daarbij wordt de concentratie Ca2+/Mg2+
ionen verlaagd. In het onderstaande artikel wordt melding gemaakt van een
recent ontwikkelde onthardingstechniek.
Water ontharden met polymeerbolletjes (De Ingenieur – 31 januari 2012)
Water ontharden kan veel milieuvriendelijker, blijkt uit promotieonderzoek
aan de TU Eindhoven. Zeer kleine polymeerbolletjes halen de kalk uit het
water en zijn ook nog eens opnieuw te gebruiken.
5

10

15

20

De bezorgde monteur in de tv-reclame weet het al jaren: hard water zorgt voor
verkalking van wasmachine of vaatwasser. Vooral de calcium- en
magnesiumzouten die in leidingwater zitten opgelost, leveren problemen op.
Daarom bevatten wasmiddelen onthardingszouten, die de ongewenste stoffen aan
zich binden en zo afvoeren. Deze onthardingsmiddelen kunnen echter de witte was
een grauwe sluier geven en de glazen in de vaatwasser een doffe aanslag.
Belangrijker is dat deze stoffen – in Nederland gaat het om miljoenen kilo’s per jaar
– slecht zijn voor het milieu.
Daarom ontwikkelde dr.ir.Sjoerd van Nispen met collega’s een vervangende
ontharder op basis van polymeren. Die bestaan uit lange dunne molecuulketens
met een hydrofiele kant, die water aantrekt, en een hydrofobe kant, die water
afstoot. In water ordenen honderden van deze ketens zich daarom in een
bolvorm, met alle hydrofiele kanten naar buiten.
Van Nispen bewees met zijn onderzoek dat deze 50 nm grote bolletjes in hard
water magnesium- en calciumionen aan zich binden. Door de temperatuur te
verhogen, veranderen de bolletjes van structuur en laten de ionen weer los. Het
polymeermateriaal is dan weer beschikbaar voor een nieuwe reinigingsstap. Dit
principe kan op termijn worden ingebouwd in wasmachines.
In regel 8 wordt gesproken over onthardingszouten in wasmiddelen. Een
voorbeeld daarvan is natriumtrifostaat (Na5P3O10); dit zout bestaat uit natriumionen en een trifosfaat-ion. In de vaatwasser wordt bv. een calcium ion dan
volledig ingekapseld door twee trifosfaat-ionen, waardoor het niet langer deel kan
nemen aan neerslagreacties. Het netto negatief geladen deeltje dat dan ontstaat,
is schematisch afgebeeld in figuur 1.

3p

a

Geef de vergelijking (in ion formules) van de reactie tussen een calcium ion en
trifosfaationen.

2p

b

Bij wasmiddel met daarin natriumtrifosfaat wordt bij gebruik in een vaatwasser
geen kalkzeep gevormd. Natriumtrifosfaat wordt daardoor ook wel een
‘wasversterker’ genoemd. Verklaar deze naam.
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Opgave IV: Water ontharden met polymeerbolletjes

Figuur 1:

3p

c

Een
en calcium ion ingekapseld
door twee trifosfaat
rifosfaat-ionen.

Leg uit of de magnesiummagnesium en calciumionen zich binnen in of aan de buitenkant
van de gevormde polymeerbolletjes binden. (zie regel
r
14/20)
Een derde manier van het ontharden van water maakt gebruik van een
zogenaamde ionenwisselaar. Deze bestaat uit bolletjes, waaraan Na+
ionen gebonden zijn. Wanneer hard water door de ionen wisselaar stroomt,
worden twee Na+ ionen verdrongen door
d
elk Ca2+-ion.
ion. De schadelijke Ca2+ionen worden zo gewisseld voor onschadelijke Na+-ionen.
ionen. De Ca2+-ionen
blijven achter in de ionenwisselaar.

2p

d

In figuur 2 staan de drie onthardingstechnieken schematisch weergegeven.
Leg uit wat het grote voordeel
voordeel is van het gebruik van de polymeer ontharder
boven het gebruik van een ionenwisselaar.

Hardwater
(10°C)

Wasmiddel
met
Na5P3O10(s)

Figuur 2:: drie onthardingstechnieken
A) Ontharding door gebruik van
wasmiddel met onthardingszout

VAATWASS
VAATWASSER

Afvalwater
(80°C)

B) Ontharding door gebruik van een
ionenwisselaar
C) Ontharding door gebruik van de
nieuwe polymeer ontharder.

Riool
Hardwater
(10°C)
Ionen
wisselaar

Wasmiddel

Hardwater
(10°C)
polymeer
ontharder

VAATWASS
VAATWASSER

VAATWASSER

Afvalwater
(80°C)
Riool

Wasmiddel

Afvalwater
(80°C)
Riool
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Bijlage 5: Vragenlijst vakbeleving

Beste leerling,
Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke mening t.a.v. het middelbare schoolvak scheikunde. De
vragenlijst wordt gebruikt binnen een universitair onderzoek over hoe die mening verandert bij
verschillende manieren van aanbieden van lesstof.
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk gebruikt worden om het scheikunde onderwijs te
optimaliseren.
• De vragenlijsten worden anoniem verwerkt, je hoeft je naam er dus niet op te schrijven.
Niemand van je school krijgt de afzonderlijke uitkomsten te zien.
• Deze vragenlijst heeft geen goede of foute antwoorden, het gaat om je mening. Als je iets
niet weet vul dan in wat jij denkt dat het beste bij jou past.
• Kruis bij elke vraag één hokje aan. Als je per ongeluk het verkeerde hokje hebt aangekruist,
zet dan een cirkel om het alternatief dat je beter vindt passen.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Geboortedatum:
………………………………

Postcode:

……………………………
O

O

O

Eens
O

O

O

O

O

O

Ik begin altijd vol goede moed aan scheikunde opgaven.

O

O

O

O

O

4.

Ik vind scheikunde moeilijk.

O

O

O

O

O

5.

Ik verwacht goed te scoren de komende periode bij scheikunde.

O

O

O

O

O

6.

Ik ervaar het vakscheikunde meer als hobby dan als verplichting.

O

O

O

O

O

7.

Ik ben voor een toets bij scheikunde meestal niet zenuwachtig.

O

O

O

O

O

8.

Scheikunde is maar een irritant vak.

O

O

O

O

O

9.

De tijd verstrijkt altijd langzaam tijdens de scheikunde lessen.

O

O

O

O

O

10.

Ik word onzeker wanneer ik de scheikunde uitleg niet gelijk de eerste
keer begrijp.
Ik werk met plezier aan mijn scheikunde huiswerk.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

12.

Voor scheikunde toetsen ben ik meestal veel meer gespannen dan
voor toetsen van andere vakken.

O

O

O

O

O

13.

Als de scheikunde docent me om een antwoord vraagt, beantwoord ik
die altijd met veel vertrouwen.

O

O

O

O

O

14.

Ik vind het vak scheikunde leuk.

O

O

O

O

O

1.

Ik ben best goed in scheikunde.

2.

Ik vind het leuk om aan scheikunde opgaven te werken.

3.

11.

oneens
O

1

Bijlage 6: One-minute-paper

3-2-1

Naam:

• Noteer 3 dingen die je inmiddels geleerd hebt over hydraten
1.
2.
3.
• Omcirkel in bovenstaand lijstje van 3 de twee zaken die je nog niet goed
begrijpt.

• De inhoudelijke vraag die ik nog heb over hydraten is…

Vragen t.a.v. het gebruik van de uitlegvideo’s
1. Heb je het filmpje bekeken? Zo ja, hoe? (eenmalig of vaker?(hoe vaak
dan), ook regelmatig stilgezet?, stukjes teruggespoeld?, etc.)

2. Heb je aantekeningen gemaakt tijdens het bekijken van de uitlegvideo? Zo
ja, kun je dat toelichten hoe? (veel/ weinig genoteerd, alleen info van
presentatie info uit de gesproken uitleg? etc.)

2

