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SAMENVATTING
Er is nog veel onbekend rondom het stimuleren van motivatie en vak-attitude van
leerlingen. Vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven heb ik geprobeerd om leerlingen van
het voortgezet onderwijs in aanraking te brengen met techniek door elektronica in de
klas te introduceren. “In hoeverre raken leerlingen gemotiveerd door mijn gastles?” is
de hoofdvraag van dit onderzoek. De gastles is een outreach activiteit. Een expert uit het
bedrijfsleven vertelt daarbij over beroepsmogelijkheden en leidt een technische activiteit
die buitenschoolse raakvlakken heeft. Leerlingen bouwen tijdens deze gastles zelf enkele
elektronische schakelingen. Het doel is om leerlingen te motiveren voor een loopbaan in
een technische richting.
Het onderzoek is verricht op basis van de Self Determination Theory. Op vier scholen is
onderzocht in hoeverre de gastles bijdraagt aan de vorming van intrinsieke motivatie
voor een technisch vak en een positieve houding van de leerlingen met betrekking tot
een technische vervolgopleiding.
Uit de resultaten blijkt dat de activiteit psychologische basisbehoeften autonomie,
verbondenheid en competentie vervult en bij de leerlingen tot een positief beeld van de
leeromgeving leidt. De leerlingen geven na afloop aan vooral intrinsiek gemotiveerd te
zijn en hebben een positieve attitude ten opzichte van techniek.
Het advies aan scholen luidt om te investeren in outreach activiteiten. Het brengt
leerlingen in aanraking met de buitenschoolse realiteit, biedt zicht op beroepskansen en
kan motivatie voor de binnenschoolse loopbaan evenzeer gunstig beïnvloeden. Door
outreach activiteiten kunnen leerlingen (gaan) inzien waarvoor ze het allemaal doen.
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1

INLEIDING

In dit inleidende hoofdstuk beschrijf ik de persoonlijke en wetenschappelijke aanleiding
voor dit onderzoek en de probleemstelling.
Op een zaterdagmiddag in het najaar van 1974 werkte mijn eerste zelfgebouwde radio.
Het vervormde geluid uit het kristal oortelefoontje klonk geweldig omdat het me gelukt
was zélf zoiets te bouwen. Meteen wist ik dat ik geen meubelmaker meer zou worden
maar iets met elektronica zou gaan doen. De magie rond een werkende zelfgebouwde
schakeling is nooit verdwenen. Wat ik over elektronica las en hoorde onthield ik
moeiteloos. Op die middag ben ik onbewust intrinsiek gemotiveerd geraakt.
Na wat omzwervingen heb ik mijn hbo-diploma elektronica behaald. Vervolgens werd ik
docent en heb ik op het hbo, mbo en verschillende middelbare scholen gewerkt.
Door mijn hobby binnen de lessen uit te dragen merkte ik hoe leerzaam het is om met
studenten eenvoudige elektronische schakelingen te bouwen. Binnen één school mocht ik
als extra vak een lessenreeks introduceren van tien schakelingen, op andere scholen
bouwde ik jaarlijks een paar schakelingen met de leerlingen. De gastlessen verzorgde ik
destijds vrij intuïtief vanuit mijn enthousiasme voor elektronica, in de hoop dat leerlingen
iets zouden gaan voelen voor techniek. Het is niet bekend in hoeverre leerlingen ook echt
gemotiveerd raakten tijdens de gastlessen.
Dat vormt de wetenschappelijke aanleiding voor dit onderzoek. Bij naspeuring bleek
namelijk dat daaromtrent ook wetenschappelijk nog niet veel bekend was. Het verzorgen
van deze gastlessen binnen het voortgezet onderwijs leek een goed onderwerp voor
‘Onderzoek van Onderwijs’ in het kader van de eerstegraads natuurkunde-opleiding aan
de Eindhoven School of Education (ESoE) die ik volg.
Op dit moment werk ik als Electronics Test Engineer bij een bedrijf waar we elektrisch
aangedreven stadsbussen maken. Om te kunnen onderzoeken welke elementen
bijdragen aan motivatie voor techniek wilde ik vanuit mijn huidige baan gastlessen gaan
verzorgen op middelbare scholen. Via ESoE kwam ik in aanraking met Drs. Ir. Annemieke
Vennix en kon ik aanhaken bij haar promotie-onderzoek dat wordt uitgevoerd in
Nederland en in de Verenigde Staten, getiteld: Perceptions of STEM-based outreach
learning activities in secondary education. (Vennix et al., 2016)
Een outreach activiteit is binnen deze context een onderwijsactiviteit die vanuit de
beroepspraktijk is opgezet en STEM-gerelateerd is. Een technisch bedrijf bijvoorbeeld,
kan een rol spelen bij de uitvoering van de outreach activiteit. STEM staat voor Science,
Technology, Engineering and Mathematics.
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Het onderzoek van Vennix et al. (2016) richt zich op de volgende vraag: Hoe kunnen we
outreach activiteiten (zoals gastlessen) zo effectief mogelijk inzetten om studenten
enthousiast te maken voor STEM en voor een STEM-carrière en hoe kunnen we een zo
compleet mogelijk beeld geven van de mogelijkheden binnen STEM? In haar onderzoek
stelt ze: ‘Ondanks succesvolle outreach activiteiten ontbreekt het aan een kwantitatieve
beschrijving en evaluatie van outreach leeromgevingen’.
Voor haar onderzoek heeft ze onder andere een leerlingvragenlijst1 ontwikkeld om naar
aanleiding van een outreach activiteit de effecten daarvan te kunnen meten. Dit
instrument wil ik gebruiken voor het motivatieonderzoek bij mijn gastlessen.
Deze gastlessen heb ik op verschillende scholen verzorgd en onderzoek naar het effect
hiervan op de motivatie van leerlingen vormde de focus voor mijn ‘Onderzoek voor
Onderwijs’.

1.1

PROBLEEMSTELLING EN HOOFDONDERZOEKSVRAAG

Het is niet bekend in hoeverre leerlingen gemotiveerd raken tijdens de gastles en welke
factoren binnen de activiteit daarbij een rol spelen. Ik probeer antwoord te vinden op de
hoofdvraag van mijn onderzoek:

In hoeverre raken leerlingen gemotiveerd door mijn gastles?
Ik hoop wetenschappelijk iets bij te kunnen dragen doordat we meer over deze outreach
activiteiten te weten komen. Daarnaast hoop ik persoonlijk zicht te krijgen op welke
aspecten van mijn gastles wel of niet werken. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid
systematisch te kijken naar de lesopbrengst in de hoop een wetenschappelijk
verantwoorde toevoeging te vinden op mijn gevoelsmatige benadering van weleer.
Tenslotte wil ik suggesties meegeven in de vorm van een aantal lesontwerpen waarin alle
opgedane kennis is verwerkt en die daardoor zijn in te zetten in de praktijk.

1.2

DE GASTLES

Een korte beschrijving van de gastles die ik verzorg. Deze bestaat uit drie delen.
1
2

3

1

Ik vertel over het bedrijf waar ik hard- en software test en prototypes bouw. In
een presentatie laat ik dit met afbeeldingen zien.
Dan heb ik een filmpje van onze lawaaiige mechanische testsignaal-generator. Om
dit lawaai te omzeilen ontwierp ik een vervangende schakeling op een breadboard,
een soort plankje met veercontacten waarop een proefschakeling kan worden
gebouwd. Dit laat ik zien met een oscilloscoop waarop de leerlingen het
testsignaal uit het filmpje kunnen herkennen.
Tenslotte bestaat de activiteit zelf uit een workshop waarin leerlingen twee of drie
eenvoudige elektronische schakelingen op een breadboard bouwen.

Voor informatie omtrent de leerlingvragenlijst wil ik verwijzen naar Annemieke Vennix (2016).
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2

THEORETISCH KADER

Een outreach activiteit verbindt de buitenschoolse wereld en de leefwereld van de
leerlingen met een technisch perspectief. De activiteit is gericht op samenwerkend,
activerend en projectgericht leren. Een expert uit een technisch bedrijf leidt de les vanuit
een actieve leerlingbegeleidende rol. Het doel van een outreach activiteit is leerlingen te
motiveren voor een technisch beroep (Vennix et al., 2016). Een leerling die eenmaal
intrinsiek gemotiveerd is voor techniek zal eerder voor een technisch beroep kiezen.
Intrinsieke motivatie kan gestimuleerd worden door een aantal specifieke kenmerken van
de leeromgeving. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld tot op zekere hoogte eigen keuzes
kunnen maken. Medeleerlingen, expert, docenten en de technische omgeving moeten als
stimulerend ervaren worden. De leerlingen mogen uitgedaagd maar niet overvraagd
worden. Onderzoek toont aan dat vervulling van deze psychologische basisbehoeften, die
ook wel aangeduid worden als autonomie, verbondenheid en competentie, noodzakelijk is
om tot intrinsieke motivatie te kunnen komen (Deci & Ryan, 2000).
Tussen de manier waarop leerlingen de kenmerken van de leeromgeving ervaren en de
attitude ten aanzien van een technisch beroep is een samenhang geschetst in tabel 2.1,
zoals ik die veronderstel in dit onderzoek.
Tabel 2.1
Van gastleskenmerken tot attitude ten aanzien van een technisch beroep.
2.1

2.2

Kenmerken
van de gastles
bepalen de
leeromgeving

Dat leidt bij
leerlingen tot
een perceptie
van die leeromgeving

2.4

2.3
Deze perceptie
is aanleiding
voor een
bepaalde
behoeftenvervulling

Vervulling van
die behoeften
leidt tot
intrinsieke of
extrinsieke
motivatie

2.5
Dat leidt op
termijn weer
tot een
bepaalde
houding ten
aanzien van
een technisch
beroep

De onderdelen 2.1 tot en met 2.5 van dit kader worden hierna toegelicht.

2.1

KENMERKEN VAN DE GASTLES

De onderwerpen van de gastles staan in verbinding met de werkelijkheid buiten school.
Bij de gastles staat niet de eigen docent maar een buitenschoolse expert voor de klas.
Deze ‘nieuwe docent’ is minder sturend en is tijdens het uitvoeren van de activiteit meer
op de achtergrond aanwezig. Er is veel activiteit bij de leerlingen. Tijdens het uitvoeren
van de activiteit werken leerlingen samen met een ander. Ze kunnen kiezen welke
opdrachten ze willen maken, of ervoor kiezen anderen te helpen met opdrachten die bij
henzelf al gelukt zijn. Het traject en de uitkomst van de les liggen tevoren niet vast. Een
gastles wijkt daarmee af van de dagelijkse gang van zaken binnen school. Deze
kenmerken van de gastles zijn waarschijnlijk nieuw voor de leerlingen, het zijn
elementen die de perceptie van de leeromgeving beïnvloeden en daarmee indirect het
leergedrag.
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2.2

PERCEPTIE VAN DE LEEROMGEVING

Uit leeromgevingsonderzoek zijn verschillende concepten bekend die een belangrijke rol
spelen in een geslaagde leeromgeving waarin doelen aantoonbaar worden bereikt.
Een concept dat aan de basis staat van de vorming van intrinsieke motivatie is de Self
Determination Theory (SDT) van Deci & Ryan (2000). Deze theorie stelt dat evenwichtige
en voldoende vervulling van drie psychologische basisbehoeften autonomie,
verbondenheid en competentie noodzakelijk zijn om de vorming van intrinsieke motivatie
mogelijk te maken (Ryan & Deci, 2000).
Uit eerder leeromgevingsonderzoek zijn verschillende concepten bekend die bij de
perceptie van de leeromgeving een rol spelen (Vennix et al., 2016).
De concepten leerlingsamenwerking, ondersteuning door de docent en betrokkenheid uit
‘What Is Happening In this Class?’ (Fraser et al., 1996); vernieuwing uit de ‘Classroom
Environment Scale’ van Fisher & Fraser (1983); verbinding met de leefwereld en
onzekerheid uit de ‘Constructivist Learning Environment Scale’ (Taylor et al., 1995) en
tenslotte ondersteuning van de autonomie uit de ‘Learning Climate Questionnaire’ (Deci
& Ryan, 2000) kunnen worden verbonden met de psychologische basisbehoeften
autonomie, verbondenheid en competentie. Tabel 2.2 laat zien hoe verschillende schalen
van de leeromgevingsconcepten samenhangen met psychologische basisbehoeften
(Vennix et al., 2016).
Tabel 2.2
Leeromgevingsconcepten en basisbehoeften.

Schaal

SDT
psychologische
basisbehoefte

Deelconcept
Leerlingsamenwerking

Verbondenheid

Cohesiveness
WIHIC

Ondersteuning door de docent

Verbondenheid

Teacher Support

Betrokkenheid

Autonomie

Involvement
CES

Vernieuwing

Autonomie

Innovation

Verbinding met de leefwereld
CLES

Competentie

Personal relevance

Onzekerheid

Competentie

Uncertainty
LCQ

Autonomie ondersteuning

Autonomie

Autonomy Support

De behoefte autonomie kan vervuld worden als de leerling tijdens het uitvoeren van de
opdrachten keuzevrijheid ervaart, binnen een niet te sterk gecontroleerde leeromgeving.
Vervulling van verbondenheid kan gerealiseerd worden als de leerling enerzijds het
gezelschap van medeleerlingen en expert-docent als waardevol ervaart en anderzijds
geboeid wordt door de technische omgeving. De behoefte aan competentie kan vervuld
worden zolang de leerling uitgedaagd maar niet overvraagd wordt, waardoor de activiteit
stimuleert zonder te frustreren.
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Binnen de gastles is er ruimte is voor de eigen ideeën van de leerling. De leerling heeft
daardoor invloed op het verloop van de les. Verder is de gastles zodanig opgezet dat
leerlingen nieuwe dingen doen. Ze worden uitgedaagd bestaande kennis uit te breiden en
kunnen nieuwe kennis inpassen. Er is relatief grote keuzevrijheid binnen een bewust
minder sterk controlerende omgeving. Betrokkenheid, vernieuwing en autonomieondersteuning hebben betrekking op de pychologische basisbehoefte autonomie (Ryan &
Deci, 2000).
Medeleerlingen kunnen bekenden zijn en / of aardig gevonden worden en leerlingen
kunnen elkaar ondersteunen bij het samenwerken. Daarnaast is een outreach activiteit
gericht op een actieve en leerlingbegeleidende rol van de docent. Door te kijken naar
leerlingsamenwerking en ondersteuning door de docent kunnen we ook kijken naar de
SDT behoefte verbondenheid (Ryan & Deci, 2000).
In de gastles komen onderwerpen uit de wereld buiten school aan de orde die verbonden
zijn met de leefwereld van de leerlingen. Bij het oplossing van een ‘echt’ buitenschools
probleem liggen het traject en de uitkomst niet tevoren vast. Er is meer onzekerheid.
Door te kijken naar verbinding met de leefwereld van de leerlingen en onzekerheid kijken
we eigenlijk ook naar vervulling van de competentie-behoefte (Ryan & Deci, 2000).
Door scores van percepties van de leeromgeving van dit onderzoek te vergelijken met die
van het bredere onderzoek van Annemieke Vennix (2016) wil ik perspectief vinden voor
de hoogte van de scores in dit onderzoek. In haar onderzoek heeft ze scores van een
groot aantal outreach activiteiten vergeleken met scores van reguliere science-klassen.
Er is variatie omdat zij veel verschillende soorten outreach activiteiten onderzocht heeft.
In onderzoek van den Brok et al. (2005) met de WIHIC schaal, werden
leerlingsamenwerking, ondersteuning door de docent en betrokkenheid onderzocht. Een
CLES-onderzoek van Taylor et al. (1995) levert omgerekend naar een vijfpuntsschaal
scores voor verbinding met de leefwereld en voor onzekerheid. In tabel 2.3 worden
scores uit het onderzoek van Vennix (2016) vergeleken met scores van reguliere klassen
uit de andere genoemde onderzoeken.

Tabel 2.3
Perceptie van de leeromgeving, outreach versus reguliere klassen
Outreach*
Bron

Subschaal

Vennix et al.
(2016)

Reguliere klassen
den Brok et
al. (2005)

Taylor et al.
(1995)

WIHIC

Leerlingsamenwerking

4,07

3,95

WIHIC

Ondersteuning door de docent

3,60

2,72

WIHIC

Betrokkenheid

3,62

2,83

CES

Vernieuwing

3,70

CLES

Verbinding met de leefwereld

3,60

3,43

CLES

Onzekerheid

3,52

3,12

LCQ

Autonomie ondersteuning

3,48

Over het algemeen scoren reguliere klassen lager op de genoemde schalen. Ik verwacht
hoger uit te komen dan de reguliere klassen, ongeveer zo hoog als Annemieke Vennix in
haar onderzoek (2016).
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2.3

DE SELF DETERMINATION THEORY EN VERVULLING
VAN PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN

De Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) verklaart waarom lerenden
gemotiveerd zijn voor bepaalde taken of activiteiten. Een gangbaar standpunt is dat
kwaliteit van motivatie stijgt naarmate intrinsieke motivatie dichter benaderd wordt
(Vansteenkiste et al., 2009). ‘Intrinsiek gemotiveerd gedrag ontstaat uit vrije wil, uit
interesse en zonder externe bekrachtiging. Om dit (gedrag) te continueren is vervulling
van de basisbehoeften noodzakelijk’ (Ryan & Deci, 2000). Slechts als de drie
basisbehoeften evenwichtig en in voldoende mate worden vervuld kan intrinsieke
motivatie ontstaan. Alleen dan zijn maximale ontplooiing en een persoonlijk welbevinden
mogelijk (Ryan & Deci, 2000).
Hierna worden kort de drie psychologische basisbehoeften besproken, het verband
tussen behoeftenvervulling en intrinsieke motivatie en de wijze waarop vervulling van de
basisbehoeften gestimuleerd wordt in de gastles.

2.3.1

AUTONOMIE

Volgens Deci & Ryan (2000) speelt beïnvloeding van buitenaf in principe geen rol in de
autonome keuze, gestimuleerd vanuit de vrij wil van een individu, om een bepaalde
activiteit uit te voeren. Dit in tegenstelling tot extern beïnvloede activiteiten. Van die
laatste groep zijn legio voorbeelden te geven. Neem bijvoorbeeld werken voor een
salaris, of afwassen. Hoewel deze activiteiten zelden als favoriete tijdsbesteding worden
ervaren, worden ze toch uitgevoerd. De motivatie om dit te doen heeft dan een externe
oorsprong; salaris ontvangen om te kunnen wonen en leven, schoon serviesgoed kunnen
vinden voor de volgende maaltijd.
AUTONOMIE EN INTRINSIEKE MOTIVATIE
Deci en Ryan (2000) stellen dat autonomie een voorwaarde is voor intrinsieke motivatie.
Verder staat intrinsieke motivatie op gespannen voet met externe bekrachtiging. Externe
prikkels zoals belonen, waarderen (bijvoorbeeld met een cijfer) of een deadline stellen
hebben een negatieve invloed op de vorming van intrinsieke motivatie maar ook op reeds
bestaande intrinsieke motivatie.
AUTONOMIE-ONDERSTEUNING IN DE GASTLES
Mechanismen die naar verwachting autonomie kunnen ondersteunen, zijn: keuzes bieden
die passen bij de leerling (Vansteenkiste, 2010), voorkomen van controlerend
docentgedrag (Vansteenkiste et al., 2007), minder aantrekkelijke aspecten grondig
uitleggen en welwillendheid scheppen (Vansteenkiste et al., 2005). In tabel 2.4 staan
deze principes en
de manier waarop dit in de gastles vorm krijgt met voorbeelden van de praktisch
uitvoering.
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Tabel 2.4
Ondersteuning van de behoefte autonomie
Mechanisme

Praktische uitvoering

-in het type schakeling dat
als 2e -3e gebouwd wordt

Bij zoveel
mogelijk
aspecten
keuzes bieden

-in het aantal te bouwen
schakelingen

Meer bouwontwerpen aanbieden
‘dan waar tijd voor is’

-in technische verdieping
tijdens het bouwen

Mogelijkheid inbouwen om alle
vragen in de opdracht te beantwoorden / deels over te slaan

-tussen verder bouwen of
verdiepen en begeleiden
van medeleerlingen

Deze keuze aangeven bij duo’s die
al ver zijn met opdrachten
Geen cijfers geven

Vrijheid bieden

Voorkomen van
controlerend
docentgedrag

Geen deadlines stellen
Vraaggestuurde begeleiding door
docent / TOA tijdens het bouwen

Goed uitleggen waarom
Minder
aantrekkelijke
aspecten
motiveren

Stimuleren, welwillendheid
kweken

“… kan alleen werken als alle
verbindingen correct zijn”
“gebruik van de juiste draadkleuren maakt eventuele foutjes
opsporen veel gemakkelijker”
“Als de kleurcodering moeilijk is:
eerst proberen, dan nameten”
“Als de schakeling zus en zo
doet werkt dit deel van de
schakeling alvast goed ….”
“Ga daarna pas verder met … ”

Zelfstandig
werken
faciliteren

Tijdens de bouw meerdere
zelfevaluatie momenten
creëren

“Als alles af is moet de
schakeling … als de batterij
wordt aangesloten.”
“Werkt het niet meteen, maak
dan de batterij direct los en
controleer of eventueel …”
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2.3.2

VERBONDENHEID

Verbondenheid kan gezien worden als een gevoelde aantrekkingskracht, iets dat het hart
sneller doet kloppen. We onderscheiden verbondenheid met de materie (elektronica, de
opdracht en het bouwen van een breadboardschakeling) en sociale verbondenheid, met
mensen uit de leeromgeving (‘Hoe aardig vind ik degene met wie ik de opdracht uitvoer
en degene die voor de klas staat?’).
VERBONDENHEID EN INTRINSIEKE MOTIVATIE
Verbondenheid lijkt een iets minder krachtige invloed te hebben op het ontstaan van
intrinsieke motivatie dan autonomie en competentie (Deci & Ryan, 2000). Een intrinsiek
gemotiveerde bezigheid zoals het bouwen van een modelscheepje kan uitgeoefend
worden zonder er anderen bij te betrekken. Maar het resultaat delen met anderen
stimuleert wel weer de intrinsieke motivatie. Verschillende onderzoeken laten zien dat
intrinsieke motivatie van studenten gestimuleerd kan worden door een betrokken leraar,
ouders of vrienden (Ryan, Stiller & Lynch, 1994).
ONDERSTEUNING VAN VERBONDENHEID IN DE GASTLES
Ik verwacht dat als lesmateriaal aansluit op de leefwereld van leerlingen, leerlingen
eerder geneigd zijn verbinding kunnen voelen met de materie. Sociale verbondenheid
verwacht ik te bevorderen door leerlingen te laten samenwerken. Zie ook tabel 2.5 waar
de mechanismen beschreven staan met voorbeelden van de praktische uitvoering.

Tabel 2.5
Ondersteuning van de behoefte verbondenheid
Mechanisme

Verbondenheid
met lesstof

Sociale
verbondenheid

Praktische uitvoering

Bruggetjes tussen het lesmateriaal en de leefwereld
van de leerlingen

“Deze schakeling zit ook in je
smartphone en doet daar het
volgende: … ”
Opdracht over de werking van
schakelende LED-fietslampjes.

Samenwerken bij het
uitvoeren van de opdracht

Werken in zelfgekozen tweetallen

Helpende klasgenoten

Aan duo’s waar alles meteen lukt
wordt voorgesteld om
vastgelopen tweetallen te helpen

Ondersteunende docent

Docent / TOA / expert die tijdens
het bouwen rondloopt en inspeelt
op hulpvragen en advies geeft
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2.3.3

COMPETENTIE

Het gevoel competent te zijn hangt nauw samen met verworven kennis en vaardigheden
die vereist zijn om een bepaalde taak te kunnen verrichten. De beleving bekwaam te zijn
kan ondersteund worden door verbale feedback.
COMPETENTIE EN INTRINSIEKE MOTIVATIE
Onderzoek naar het effect van verbale feedback op intrinsieke motivatie leverde het
volgende verband op: wanneer positieve verbale feedback gegeven was, waren door
studenten beleefde competentiegevoelens positief en de intrinsieke motivatie nam toe.
Negatieve feedback kon gekoppeld worden aan gevoelens van incompetentie en aan
afname van intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2000; Vallerand en
Reid, 1984).
COMPETENTIE-ONDERSTEUNING IN DE GASTLES
Door het eerste, zeer eenvoudige, bouwontwerp klassikaal te instrueren worden
leerlingen gewezen op de ‘foutjes die iedereen maakt’. De tweede opdracht, die
leerlingen zelf in tweetallen uitvoeren, kent een stap-voor-stap handleiding. Doorgaans
leidt dat tot een succesbeleving waardoor ruimte ontstaat voor positieve verbale
feedback. Vanaf de derde opdracht krijgen leerlingen een schema en vullen ze de rest
deels zelf in. De opdrachtstructuur biedt wel stapsgewijze ondersteuning met
zelfevaluatiemomenten.
Een zelfgebouwde en werkende schakeling kan naar verwachting bijdragen aan het
gevoel iets te beheersen. De succesbeleving zal benadrukt kunnen worden wanneer
aanpassing van de schakeling leidt tot een voorspelbare verandering. Een juiste
voorspelling hangt weer nauw samen met beheersing van de materie. De opzet van het
lesmateriaal stimuleert voorspellen, aanpassen en evalueren.
Door leerlingen na voltooiing van een opdracht de keuze te bieden om bijvoorbeeld
achterblijvers te helpen óf het volgende project in eigen tempo aan te pakken, verwacht
ik dat leerlingen de bezigheid kiezen die op hun competentieniveau aansluit. Het doel is
dat leerlingen hun gevoel competent te zijn, zo gedurende de les kunnen behouden.

2.4

EXTRINSIEKE EN INTRINSIEKE MOTIVATIE

Motivatie speelt een rol bij (technische) beroepskeuze. Maar wat is motivatie?
Als gezegd wordt “Zij is heel gemotiveerd om dit te doen” wekt dit de indruk van een
positieve geneigdheid van haar kant om iets te ondernemen. Wanneer motivatie breder
gezien wordt, als drijvende kracht van ons doen en laten, kunnen we daarmee al twee
soorten motivatie onderscheiden; enerzijds motivatie die ons aanzet iets te doen dat we
graag willen (een boek lezen in plaats van aan een onderzoek schrijven) en anderzijds
motivatie die ons aanzet iets te laten dat we eigenlijk wél zouden willen (parkeren waar
dat niet mag). Iets van binnenuit willen (het boek lezen) en anderzijds het vermijden van
straf (parkeerboete), kunnen gezien worden als uitersten van het motivatie-spectrum.
Onder anderen Richard Ryan en Edward Deci hebben zich beziggehouden met dit
onderwerp en zijn tot een fijn verdeeld motivatie-onderscheid gekomen (Ryan & Deci,
2000). Zie tabel 2.6 voor een uitgebreid overzicht.
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14

‘Het hoort zo’

Ext. beloning of
strafvermijding

Minste autonomie ervaren

Geen eigen
invloed mogelijk

Niet in staat zijn

Anderen tevreden stellen

Aanpassen

Reden extern

Beïnvloeding
Van buiten af

(gecontroleerd)*



Beheersing
tonen/niet falen

Eigenwaarde in
stand houden

Intern ervaren
beloning en
straf

Meer extern
dan intern

Zelfopgelegde
beïnvloeding

(autonoom)*

Identificatie
met;
Er in meegaan

Bewust laten
beïnvloeden

Opdrachtbelang
ervaren als persoonlijk belang

Meer intern dan
extern

Bewust van de
beïnvloeding

Extrinsieke motivatie



* De termen ’gecontroleerd’ en ’autonoom’ zijn toegevoegd naar Sierens en Vansteenkiste (2009)

Relevante
beïnvloeding:

Niet van plan zijn,
Geen waarde toekennen

Niet persoonlijk

Buiten de
betrokkene

Betrokkene ervaart
geen eigen invloed

Mechanisme
van
beïnvloeding

Ervaren
reden;
drijfveer

Ontbreken
van motivatie

Volledig- tot sterk gestuurd

Motivatie:

Gedrag:

Tabel 2.6
Motivatieschaal naar Ryan and Deci (2000)

In overeenstemming met
eigen opvatting
en wil

Bewuste keuze

Past binnen
eigen waarden

Reden intern

Geaccepteerde
beïnvloeding

Meest
autonoom

Tevreden
stemmend

Verlangen
naar

Plezier

Interesse

Behoefte van
binnen uit

Intern

Invloed
komt van
binnenuit

Intrinsieke
motivatie

Meer- of geheel zelfbepaald

‘Intrinsiek gemotiveerd gedrag ontstaat uit interesse, zonder externe bekrachtiging’, zo
stellen Ryan & Deci (2000). Het is het motivatieniveau waarmee een hobby wordt
beoefend. Sierens en Vansteenkiste (2009) hanteren motivatie-onderscheid als volgt:
intrinsieke motivatie en persoonlijk belang worden gezien als autonome motivatie terwijl
interne- en externe druk valt onder gecontroleerde motivatie. Binnen dit onderzoek
wordt na een gastles gemeten in hoeverre leerlingmotivatie gecontroleerd dan wel
autonoom is. Zie ook tabel 2.6 waar dit onderscheid op de onderste regel is aangegeven.

2.5

ATTITUDE TEN OPZICHTE VAN STEM

Op termijn is de opvatting van leerlingen over STEM 1 -vakken van invloed op hun
beroepskeuze. Leerlingen die technische vakken positief beoordelen zijn eerder geneigd
te kiezen voor een technisch beroep (Vennix et al., 2016). Om vast te stellen hoe
leerlingen aankijken tegen techniek en wetenschap is door Fraser (1981) de test TOSRA
ontwikkeld waar met behulp van subschalen verschillende wetenschappelijk-technisch
gerelateerde attitudes gemeten worden. TOSRA staat voor Test Of Science Related
Attitudes.
Omdat outreach activiteiten gericht zijn op het geven van een realistisch beeld van een
technische toekomst en het interesseren van leerlingen voor een technisch beroep
hebben we twee van de zeven TOSRA schalen als instrument gekozen om in dit
onderzoek te kunnen meten.
Allereerst sociale gevolgen van wetenschap, deze schaal peilt hoe leerlingen aankijken
tegen het ‘goed’ of ‘slecht’ zijn van wetenschap en tegen de kosten van wetenschap
vanuit maatschappelijk oogpunt. Daarnaast meet interesse in een wetenschappelijke
carriére, of werken als wetenschapper bijvoorbeeld als ‘spannend’ of juist als ‘saai’ wordt
gezien door de leerlingen.

1

Science, Technology, Engineering and Mathematics; de beta vakken.
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3

ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit onderzoek is om een geoptimaliseerde gastles op te leveren. Ik hoop dat
de les dusdanig aantrekkelijk is voor leerlingen en docenten dat opname in het reguliere
programma mogelijk wordt. Naarmate STEM- of bèta-motivatie toeneemt onder invloed
van de gastles, wordt dit doel beter benaderd. Naast de hoofdonderzoeksvraag zijn vier
subvragen geformuleerd. De eerste drie vragen dienen om de hoofdvraag te kunnen
beantwoorden, deelvraag vier heeft betrekking op het verbeteren van de gastlesinhoud.
Bij de eerste drie vragen wordt tevens nagegaan in hoeverre er verschillen zijn tussen de
vier scholen waar de activiteit plaats vond. Verondersteld wordt dat als die verschillen
beperkt zijn, de gastles op meerdere plekken met vergelijkbaar resultaat kan worden
uitgevoerd.

3.1

HOOFDONDERZOEKSVRAAG
In hoeverre raken leerlingen gemotiveerd door mijn gastles?

3.2

DEELVRAGEN

3.2.1

In welke mate vervult deze outreach activiteit de psychologische
basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie?

3.2.2

Welke perceptie hebben leerlingen van de activiteit?

3.2.3

In welke mate raken leerlingen gemotiveerd tijdens de gastles en
tot welke attitude ten opzichte van techniek leidt de gastles?

3.2.4

Welke verbeterpunten of herontwerpsuggesties voor de gastles komen
voort uit leerlingpercepties en ervaringen van de betrokken docenten?

Vraag één tot en met drie worden beantwoord met behulp van een leerlingvragenlijst
(Vennix 2012), vraag vier wordt beantwoord aan de hand van vraaggesprekken met
docenten en onderwijsassistenten. Leerlingcommentaar wordt ook meegenomen.

3.3

VERWACHTINGEN

Op basis van de theorie verwacht ik het volgende:
1

Dat de psychologische basisbehoeften worden vervuld.

2

Dat de activiteit leidt tot vergelijkbare perceptie-scores als andere
outreach activiteiten en hogere percepties dan bij reguliere lessen.

3

Dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken en niet extrinsiek
en dat ze na de gastles een positieve beroepshouding hebben.

4

Dat de gastles bruikbaar is en uitvoerbaar is op verschillende scholen.
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4

METHODE

4.1

RESPONDENTEN

Respondenten zijn 56 derdejaars havo- / vwo- of atheneum- / gymnasium-leerlingen.
Daarnaast hebben zes docenten meegewerkt en drie technisch onderwijs assistenten.
De gastlessen zijn op vier verschillende scholen verzorgd in de periode van april 2014 tot
november 2015. Twee scholen zijn speciaal onderwijs-scholen. De meeste leerlingen
waren 14 tot 16 jaar oud. Deelname aan de gastles gebeurde meestal in het kader van
het vak natuurkunde, soms in combinatie met ICT-vaardigheden of science. De meeste
leerlingen hadden geen of heel weinig ervaring met elektronica of met het bouwen van
schakelingen. Zie tabel 4.1.

Tabel 4.1
Respondenten

*

Schoolnummer

N

Jongen

Meisje

Schooltype

Samenstelling

Tijdsduur

1

13

12

1

havo / vwo

Twee klassen

2 lesuren

2

10

10

-

havo / vwo

Twee klassen

3 lesuren*

3

15

7

8

atheneum /
gymnasium

Twee klassen

2 lesuren

4

18

15

3

havo

Eén klas

2 lesuren**

Totaal:

56

44

12

78,6%

21,4%

Uren verdeeld over twee dagen.
Oorspronkelijk drie lesuren, door brandalarm bleven twee lesuren over.

**

4.2

DE OPZET VAN DE ACTIVITEIT

De activiteit is de gastles die in de inleiding al kort is beschreven. Hier volgt een
vollediger beschrijving.
1
Na kennismaking vertel ik over mijn school- en beroepsloopbaan, over het bedrijf
waar ik werk en over mijn eerste functie, ik bouwde prototypes. Ik leg uit hoe ik door
mijn hobby elektronica als vak ontdekte, afdwaalde en na jaren die draad weer kon
oppakken. In mijn huidige functie beheer ik de testruimte waar we hard- en software van
onze motoren beproeven en ontwerp ik testhulpmiddelen. Ik laat veel afbeeldingen zien.
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2
Dan heb ik een filmpje van onze lawaaiige, mechanische testsignaal-generator.
Het toestel bestaat een elektrisch motortje, een magneetring en sensoren en wekt een
driefasige sinusvormige wisselspanning op. Dit nuttige apparaat veroorzaakt tijdens
bedrijf zoveel geluid dat het doet denken aan een ouderwetse handkoffiemolen. In het
filmpje is de golfvorm te zien op een oscilloscoop en is het geluid te horen. Het lawaai
vormde een flink contrast met de stiltes die vaak heersen op de ontwerpafdeling waar
collega’s verdiept zijn in hun technische oplossingen en er soms een uur lang niet
gesproken wordt.
Ter vervanging ontwierp ik een schakeling met behulp van een breadboard. Dat is een
soort plankje met veercontacten waarop een proefschakeling kan worden gebouwd. Deze
schakeling wekt hetzelfde elektrische signaal op als het mechanische toestel maar zonder
de bijgeluiden. In vogelvlucht schets ik het ontwerpproces; eerst een schakeling
bedenken, dan simuleren, en dan een werkend prototype bouwen. De originele
breadboardschakeling breng ik mee naar de gastles. Met een oscilloscoop kunnen
leerlingen het testsignaal uit het filmpje en van de simulatie herkennen. De signalen zijn
identiek, waardoor ik kan laten zien dat met een paar elektronische onderdelen een
zinvolle schakeling te maken is.
3
Tenslotte volgt een workshop waarin leerlingen zelf elektronische schakelingen op
een breadboard bouwen. De eerste schakeling bouwen we klassikaal om de
kennismaking met het onderwerp te versoepelen. Leerlingen werken in groepjes van
twee. Ze kiezen zelf de vervolgschakelingen en het bouwtempo. Uiteindelijk bouwt ieder
groepje twee of drie schakelingen. Voorlopers mogen naar keuze achterblijvers helpen.

4.3

DE INSTRUMENTEN EN DE BETROUWBAARHEID

Het onderzoekstype is een beschrijvend vragenlijstonderzoek. Analyses op de
meetwaarden worden uitgevoerd met behulp van statistiekprogramma SPSS van IBM.
De betrouwbaarheid van de gemeten schaal of van een samenstelling van schalen kan
geverifieerd worden met behulp van Crohnbach’s alpha (Field, 2013).
De instrumenten bestaan uit een vragenlijst die na elke gastles is uitgedeeld aan de
leerlingen en vraaggesprekken met de betrokken docenten en assistenten over de vorm
van het lesmateriaal. De vragenlijst is ontwikkeld door Annemieke Vennix voor haar
onderzoek naar de effectiviteit van outreach activiteiten (Vennix, 2012; Vennix et al.,
2016). De vragenlijst bestaat uit 85 vragen met een vijfpunts Likert-schaal. Waar nodig
zijn vragen gehercodeerd. Per vraag zijn de volgende antwoorden mogelijk:
1 geheel oneens

2 oneens

3 neutraal

4 eens

5 geheel eens

Een overzicht van de samenstelling van de vragenlijst staat in tabel 4.2 op de volgende
pagina. Crohnbach’s  was betrekkelijk laag bij vernieuwing (0,61) en
leerlingsamenwerking (0,68). Bij de overige schalen was het hoger dan 0,73, met
een maximum van 0,93 bij autonome motivatie. In het algemeen lijkt de
betrouwbaarheid voldoende hoog (Field, 2013). Zie tabel 4.2.
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Concept

SDT

Schaal

CLES

CES

WIHIC

Psycholog.
basisbehoeften

Perceptie
van
kenmerken
van de
leeromgeving

Schoolse
zelfregulatie

LCQ

Externe tot
interne
motivatie

TOSRA

6

4

4

3

8

8

5

12

#
Items

Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat ik … studeren een
aangename bezigheid vind.

De gastdocent luistert naar hoe ik vind dat ik mijn werk moet
doen.

Ik leer dat science een manier is om vragen te stellen en
antwoorden te zoeken.

De activiteit start met een probleem over de wereld buiten
school.

Tijdens de activiteit worden andere dingen gedaan dan in
school.

Ik leg mijn ideeën uit aan andere leerlingen.

De docent helpt me door de stof nogmaals anders uit te leggen.

Ik help leerlingen die tijdens de activiteit hulp nodig hebben.

Ik heb het gevoel dat ik veel input kan geven tijdens de gastles.
Mijn medeleerlingen doen aardig tegen mij.
Als ik bezig ben met de gastles voel ik mij bekwaam.

Voorbeelditem

0,93

0,79

0,78

0,73

0,613

0,83

0,85

0,682

0,741

Crohnb.


Deelconcept

8

Autonomy Support

Ondersteuning van autonomie

Uncertainty

Cultuurinvloed op wetenschap

Personal relevance

Verbinding met de leefwereld

Innovation

Vernieuwing en originaliteit

Involvement

Ruimte v. leerlingideeën in de les

Teacher Support

Ondersteuning door de docent

Cohesiveness

Leerlingsamenwerking

Basic Psychological Needs Scale

Autonomie
Verbondenheid
Competentie

Autonome motivatie

0,87

0,78

0,90

(voorbeeld gehercodeerd)

Een baan in bèta en techniek lijkt me saai.

(voorbeeld gehercodeerd)

Wetenschappelijke ontdekkingen doen meer kwaad dan goed.

Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat anderen (ouders,
vrienden, leerkrachten) dit van mij verwachten.

7

7

8
Sociale gevolgen v. wetenschap
Social Implication

Interesse in technische loopbaan
Career Interest

Oorspronkelijk 13 vragen, één is weggelaten om betrouwbaarheid te verhogen.
Twee vragen weggelaten om betrouwbaarheid te verhogen.

.

Houding
ten opzichte
van bèta en
wetenschap

Gecontroleerde motivatie

Tabel 4.2
Leerlingvragenlijst naar Vennix (2012)

1
2,3
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4.3.1

VERVULLING VAN PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is vervulling van de psychologische
basisbehoeften gemeten. Daarvoor is de Basic Psychological Needs Scale (Deci & Ryan,
2000) gebruikt. Vervulling van de drie basisbehoeften zijn in eerste instantie per
behoefte (autonomie, verbondenheid en competentie) gemeten. Toen bleek echter dat
autonomie als aparte schaal onvoldoende betrouwbaar was. Daarom is geanalyseerd
door de drie behoeften samen te nemen.
Eén stelling, ‘ik ben erg op mezelf tijdens de gastles’, is zodanig geformuleerd dat
gehercodeerd moest worden. Gevolg was dat de vraag sterk afweek van alle naburige
items. Deze vraag is weggelaten om de betrouwbaarheid te verhogen tot  > 0,7. Met 12
vragen wordt nu vervulling van de drie basisbehoeften gezamenlijk gemeten. Daardoor
kunnen alleen uitspraken worden gedaan over het algemene niveau van de totale
vervulling van deze behoeften. Met een Crohnbach’s  van 0,74 lijkt een algemene
vervulling van basisbehoeften betrouwbaar te worden gemeten.

4.3.2

PERCEPTIE VAN DE LEEROMGEVING

De tweede onderzoeksvraag kan worden beantwoord door de perceptie van de
leeromgeving te meten. Deze is met zeven subschalen gemeten, zie tabel 4.2. De
subschalen hebben betrekking op verschillende aspecten van de leeromgeving, verdeeld
over in totaal 38 vragen. De leerlingvragenlijst (Vennix 2012) bevat
leeromgevingsvragen uit de volgende bronnen: WIHIC (Fraser et al., 1996), CLES (Taylor
et al., 1995), CES (Fisher & Fraser, 1983) en LCQ (Black & Deci, 2000).
Bij twee subschalen, leerlingsamenwerking en vernieuwing, zijn elk twee vragen niet
meegenomen. Die vragen werden door leerlingen op verschillende manieren uitgelegd.
Door de vragen niet mee te nemen is de betrouwbaarheid uitgekomen op respectievelijk
0,68 en 0,61. De betrouwbaarheid van het meten van de perceptie van de leeromgeving
varieert daarmee van Crohnbach’s  = 0,61 bij vernieuwing tot  = 0,85 bij
ondersteuning door de docent.
Om de constructvaliditeit te bepalen zijn correlaties tussen de verschillende
leeromgevingsschalen berekend en geanalyseerd (Field 2013). Zie tabel 4.3 op de
volgende pagina. Niet alle schalen zijn onafhankelijk van elkaar, de gevonden waarden
duiden op een matige tot flinke afhankelijkheid (Field 2013). Autonomie ondersteuning
blijkt samen te hangen met docent ondersteuning en ruimte voor eigen ideeën. Deze
schalen overlappen elkaar deels. Echter, met uitzondering van deze correlaties zijn de
samenhangen voldoende laag om te kunnen spreken van afzonderlijke aspecten.
Het algemene beeld vertoont overeenkomst met het onderzoek van Annemieke Vennix
(2016). Het lijkt daarmee gerechtvaardigd de zeven schalen te gebruiken.
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(WIHIC) Leerlingsamenwerking

Autonomie ondersteuning

Onzekerheid

Verbinding met de leefwereld

Vernieuwing

Betrokkenheid

Ondersteuning door de docent

Leerlingsamenwerking

Tabel 4.3
Correlatiecoëfficiënten tussen de verschillende leeromgevingsschalen

1

(WIHIC) Ondersteuning door de docent

,48**

(WIHIC) Betrokkenheid

,49** ,54**

(CES)

Vernieuwing

,17

(CLES)

Verbinding met de leefwereld

,38** ,34*

,56** ,26

1

(CLES)

Onzekerheid

,44** ,16

,56** ,16

,63**

(LCQ)

Autonomie ondersteuning

,38** ,73** ,62** ,32*

1

,22

1
,40**

1

1

,41** ,33*

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.3.3

MOTIVATIE

Om het eerste deel van de derde onderzoeksvraag (‘In welke mate raken leerlingen
gemotiveerd tijdens de gastles?’) te kunnen beantwoorden, is motivatie gemeten met de
vragen uit ‘De Schoolse Zelfregulatie Vragenlijst’ (Sierens & Vansteenkiste, 2009).
De lijst bestaat uit 16 vragen en onderscheidt vier aspecten: externe druk, interne druk,
persoonlijk belang en intrinsieke motivatie. Conform eerder onderzoek (Vennix et al.,
2016) is dit teruggebracht tot twee aspecten: gecontroleerde en autonoom ontwikkelde
motivatie, zie tabel 4.4. Gecontroleerde motivatie is gemeten met Crohnbach’s  = 0,90
en autonome motivatie is gemeten met  = 0,93.
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Tabel 4.4
Autonome en gecontroleerde motivatie naar Sieren & Vansteenkiste (2009)

Correlatie tussen beide motivatieschalen is geanalyseerd met Pearson’s
correlatiecoëfficient (Field, 2013) en laat zien dat beide schalen onafhankelijk zijn, de
samenhang is niet significant.

4.3.4

DE HOUDING MET BETREKKING TOT SCIENCE

Het tweede deel van de derde onderzoeksvraag, over attitude met betrekking tot
techniek, kan worden beantwoord door aspecten van Test Of Science Related Attitudes
(TOSRA) van Fraser (1981) te gebruiken. Deze test is ontworpen om zeven verschillende
science gerelateerde houdingen te meten. Twee hiervan zijn verwerkt in de
leerlingvragenlijst (Vennix, 2012): sociale gevolgen van wetenschap en interesse in een
bèta-carrière. Ook hier lijkt de betrouwbaarheid voldoende met Crohnbach’s  waarden
van respectievelijk 0,78 en 0,87.
De correlatie tussen beide schalen is geanalyseerd met Pearson’s correlatiecoëfficient
(Field, 2013) en is 0,59 (p = 0,01). De correlatiefactor duidt op een zekere
afhankelijkheid. Beide schalen lijken elkaar deels te overlappen, maar binnen de gegeven
context niet zo sterk dat de schalen niet los van elkaar gebruikt kunnen worden (Field,
2013).
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4.4

VRAAGGESPREKKEN MET DOCENTEN EN TOA’S

De dataverzameling vond binnen de context van de gastlessen plaats, meestal direct
aansluitend op de gastles maar soms ook al tijdens de gastles. Daarvan zijn steeds
veldnotities bijgehouden. Tijdens vraaggesprekken en zo snel mogelijk na de gastles zijn
de aantekeningen aangevuld tot een ‘herinnerbaar’ geheel, om op een later moment
betrouwbare categorieën te kunnen vormen.
De interviews hebben een tweeledig doel: enerzijds werden de uitkomsten gebruikt voor
optimalisatie van de gastles, anderzijds wilde ik graag weten hoe docenten aankeken
tegen het opnemen van de les in het eigen programma. De vraaggesprekken verliepen in
de vorm van een topicinterview, waarbij de onderwerpen vast lagen, de volgorde niet.
Topics waren de vragen waarop ik nog antwoord zocht wanneer dat al niet gegeven was.
In die gevallen fungeerde de vragenlijst in tabel 4.5 als checklist.
Mijn vragenlijst is afgebeeld in tabel 4.5.

Tabel 4.5
Welke vragen zijn gesteld?
Vraag
#

Vraaginhoud

Doel van de vraag

1

Hoe sluit de gastles aan op het
kennisniveau van de leerlingen?

2

Hoe sluit de gastles aan op het
curriculum?

3

Maakt de gastles leerlingen
enthousiast voor de activiteit?

4

Hoe kan de les
worden verbeterd?

5

Hoe kan het lesmateriaal worden
verbeterd?

6

Hoe heeft de eigen docent
de gastles ervaren?

7

Overige opmerkingen

Gastles optimaliseren

Docenten stimuleren om de les op
te nemen in curriculum
Niets ‘vergeten’

Bij vraag drie is commentaar van leerlingen gebruikt dat ik verkregen heb door te vragen
om feedback via ingeleverde opdrachtformulieren. Door van diverse bronnen gebruik te
maken probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te vormen.
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4.5

DATA-ANALYSE

4.5.1

DATA-ANALYSE BIJ DEELVRAAG 1 - 3

Door de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met het bredere perspectief van het
onderzoek van Annemieke Vennix (2016) wil ik kijken of er verschillen zijn. Alle scores
zijn daarbij op een vijfpuntsschaal afgebeeld. Ik hanteer de volgende grenzen: scores
kleiner dan 2,8 negatief, scores tussen 2,8 en 3,2 gemiddeld; scores hoger dan 3,2
positief.
Door daarnaast te kijken naar spreiding van de waarden hoop ik iets te kunnen zeggen
over de mate waarin leerlingen het met elkaar eens zijn. Bij een smalle spreiding van 0,5
zijn de leerlingen het goed met elkaar eens en bij een spreiding ≥ 1 verschillen de
leerlingen sterk van mening. Om te kunnen kijken naar de verschillen tussen scholen is
per schaal een ANOVA gebruikt. Methode Post Hoc Scheffé is gebruikt om te kijken naar
specifieke verschillen tussen scholen.

4.5.2

DATA-ANALYSE BIJ DEELVRAAG 4

Van de gesprekken en opmerkingen zijn veldnotities gemaakt. Categorisering heeft
plaatsgevonden door alle antwoorden, opmerkingen en tips te rubriceren volgens tabel
4.5.
Opmerkingen tijdens de voorbereiding en uitvoering en de vraaggesprekken met direct
betrokkenen lijken een eenduidig beeld te schetsen. Vaak kwamen antwoorden van de
verschillende docenten of technische onderwijsassistenten op verschillende scholen
overeen. De methode lijkt daarmee passend en adequaat; aan de eis voor interne
geldigheid lijkt te worden voldaan. Om de externe geldigheid zo goed mogelijk te
realiseren zijn de gesprekken gevoerd met de direct betrokkenen zelf. Bij vraag drie zijn
ook enkele leerlingantwoorden betrokken. Zo is geprobeerd de onderzoekssituatie te
beschrijven vanuit het gezichtspunt van de betrokkenen zelf (Baarda et al., 2005).
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5

RESULTATEN

Omdat alle scores op een vijfpuntsschaal zijn afgebeeld worden de volgende grenzen
aangehouden: scores kleiner dan 2,8 negatief, scores tussen 2,8 en 3,2 gemiddeld en
scores hoger dan 3,2 positief. De mediaan geeft het midden van de scoreverdeling aan.
De spreiding of standaardafwijking geeft aan in hoeverre de leerlingen het met elkaar
eens zijn. Bij een spreiding van 0,5 zijn de leerlingen het met elkaar eens, een spreiding
groter dan 1 duidt er op dat ze het onderling behoorlijk oneens zijn.

Bovenste 25%
Mediaan

Onderste 25%

Figuur 5.1

5.1

Legenda bij de grafiek

RESULTATEN DEELVRAAG 1
In welke mate vervult deze outreach activiteit de psychologische
basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie?

Eerst een korte toelichting bij de notatie: 3,9(1) wil zeggen: score 3,9 bij school 1. Voor
het meten van psychologische basisbehoeften is de SDT Basic Psychological Needs scale
gebruikt.
De gemiddelde vervulling van psychologische basisbehoeften is 3,84 met een
standaardafwijking van 0,46. De gemiddelde perceptie van vervulling van de
basisbehoeften is dus positief en varieert van 3,7(1) tot 4,1(3). De standaarddeviatie
varieerde van 0,51(1) tot 0,32(3). Het resultaat over de verschillen tussen scholen is
statistisch significant (p= 0,034) en η2 is 16,3 % (N = 56). Verschillen tussen de scholen
zijn weergegeven in figuur 5.2.
De overlap tussen de scholen is ook relatief groot: verschillen zijn er dus wel, maar zijn
tussen afzonderlijke paren van scholen zeer klein. Een Post Hoc Scheffé- test gaf geen
statistisch significante verschillen tussen specifieke scholen aan.
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Figuur 5.2

5.2

Vervulling van psychologische basisbehoeften

RESULTATEN DEELVRAAG 2
Welke perceptie hebben leerlingen van de activiteit?

De gemeten perceptie van de leeromgeving is gesplitst in zeven subschalen waarvan nu
de resultaten volgen.
Perceptie van de leerlingsamenwerking wordt als positief ervaren. Gemiddelden variëren
weinig, van 4,0(1) tot 4,2(4). De spreiding is laag, van 0,4(3) tot 0,7(1).
Ook bij ondersteuning door de docent zijn gemiddelden positief. Daar variëren ze van
3,4(1), tot 4,1(3). De spreiding variëert tussen 0,5(3) en 0,9(2). Bij betrokkenheid zijn de
gemiddelden afgerond allemaal 3,5 en dus positief. De spreiding is vrij klein, van 0,5 (3)
tot 0,8(1). Bij vernieuwing variëren de positieve gemiddelden van 3,6(2) tot 3,9(1). De
spreiding is met uitersten 0,7(1,4) en 1,0(2) echter vrij groot.
Bij verbinding met de leefwereld lopen de waarden echter van gemiddeld, 3,0(2) tot
positief 3,7(4). De spreiding is wisselend, tussen 0,6(3) en 1,1(2). Onzekerheid heeft weer
positieve gemiddelden, die variëren ze van 3,2(2) tot 3,5(1,4). Spreiding varieert flink
tussen 0,5(4) en 1,1(2). Bij autonomie ondersteuning tenslotte lopen de scores van
gemiddeld, 3,0(2) tot positief, 3,7(3) met een spreiding tussen 0,5(3) tot 0,9(2). Overigens
liet geen van de concepten significante verschillen tussen de scholen zien.

5.2.1

SAMENVATTING

In tabel 5.3 staat een samenvatting van de gemiddelden en de standaardafwijkingen.
Gemiddeld zijn leerlingen positief en de verdeeldheid onder de leerlingen was het grootst
bij vernieuwing. Bij leerlingsamenwerking waren de leerlingen het meer met elkaar eens,
daar is de spreiding het kleinst met 0,56. Rechts van de kolommen over dit onderzoek
zijn vergelijkbare gegevens uit het onderzoek van Annemieke Vennix (2016) opgenomen.
In de discussie zullen we ingaan op de verschillen tussen de resultaten van dit onderzoek
en die van het grote onderzoek van Vennix (2016).
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Tabel 5.3
Perceptie van de leeromgeving, vergelijking met Vennix’ onderzoek (2016).
Gemiddeld
Bron

Subschaal

Standaardafwijking

Dit
onderzoek

Vennix
et al.,
2016

Dit
onderzoek

Vennix
et al.,
2016

WIHIC

Leerlingsamenwerking

4,11

4,07

0,56

0,60

WIHIC

Ondersteuning door de docent

3,82

3,60

0,69

0,80

WIHIC

Betrokkenheid

3,51

3,62

0,66

0,74

CES

Vernieuwing

3,71

3,70

0,79

0,72

CLES

Verbinding met de leefwereld

3,46

3,60

0,82

0,85

CLES

Onzekerheid

3,41

3,52

0,78

0,82

LCQ

Autonomie ondersteuning

3,41

3,48

0,69

0,88

Dit onderzoek:
N= 56
Vennix et al., 2016: N= 729

5.3

RESULTATEN DEELVRAAG 3
In welke mate raken leerlingen gemotiveerd tijdens de gastles en
tot welke attitude ten opzichte van techniek leidt de gastles?

Een lage gemiddelde waarde van gecontroleerde motivatie varieert van 1,6(3,4) tot 2,2(1).
De leerlingen zijn dus weinig extrinsiek gemotiveerd.
De spreiding is iets aan de hoge kant met 0,8. Bij autonome motivatie varieert het
gemiddelde van 3,1(1) tot 3,8(3). Leerlingen zijn dus behoorlijk intrinsiek gemotiveerd. De
spreiding is ook hier vrij hoog met 0,9. Bij sociale gevolgen van wetenschap zijn de
gemiddelden zeer hoog, van 3,6(1) tot 4,0(3). De Leerlingen zijn het met elkaar eens,
want de spreiding is laag: 0,6. Interesse in een technische loopbaan heeft een
gemiddelde score van 3,1(1) tot 3,8(3). De spreiding is wel weer groter, afgerond 0,9. Bij
geen van de concepten motivatie en houding zijn significante verschillen tussen scholen
gevonden.

5.3.1

SAMENVATTING

In figuur 5.4 is een samenvatting afgebeeld van de gemiddelden en de spreiding. De
verdeeldheid onder de leerlingen was het grootst bij autonome motivatie en het kleinst
bij sociale gevolgen van wetenschap.
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Tabel 5.4

Gecontroleerde en autonome motivatie. (N=56)
Houding ten opzichte van techniek. (N=56)

Bron

Gemiddeld

Standaard
afwijking

Gecontroleerde motivatie

1,79

0,81

Autonome motivatie

3,44

0,94

Sociale gevolgen van wetenschap

3,82

0,61

Interesse in technische loopbaan

3,41

0,88

Subschaal

Schoolse
Zelfregulatie1)

TOSRA2)

1)
2)

De Schoolse zelfregulatie Vragenlijst (Sierens en Vansteenkiste 2009).
Test of Science Related Attitudes (Fraser 1981).

5.4

RESULTATEN DEELVRAAG 4
Welke verbeter- of herontwerpsuggesties voor de gastles komen voort
uit leerlingpercepties en ervaringen van de betrokken docenten?

Uit de verschillende interviews blijkt dat docenten het over een aantal dingen met elkaar
eens waren. Leerlingen worden enthousiast en nieuwsgierig van de activiteit. ‘Een week
later hadden ze het er nog over’, vertelde een docente me later. Leerlingen waarderen
‘de boekjes’ (de opdrachtformulieren), en ‘je weet meteen wat je moet doen’, aldus een
leerlinge. Twee van de vier docenten zijn meteen na afloop gestart met het uitvoeren van
opdrachten in de lessen.
Aandachtspunten zijn er ook. Zo worden leerlingen niet verrast door de uitkomsten en
hebben docenten ook nog wel wensen. Bijna unaniem kwam de vraag om een betere
aansluiting op het curriculum. Een docent vatte samen: “Er is geen tijd voor extra dingen
binnen het curriculum en opdrachten die een directe link hebben met het curriculum
zorgen voor relevant begrip bij de leerlingen.” Bovendien kan voorkennis daardoor beter
worden benut. Ook werd gepleit voor een kortere, meer interactieve introductie. Naast
‘minder tekst en meer plaatjes’ kwam de vraag om antwoordmodellen met uitwerkingen
herhaaldelijk terug. Ook een docentenhandleiding wordt op prijs gesteld, evenals
meegekopieerde datasheets van componenten.
Verder waren er veel praktische tips. Kant-en-klaar gestripte draadjes op lengte en meer
robuuste batterijclips vergroten de toepasbaarheid. Soms werd een grote schakeling te
ingewikkeld gevonden voor de doelgroep. Afwijken van het concept ‘groepjes-van-twee’
leidde tot kwaliteitsverlies en voor de meer ervaren leerlingen kreeg ik als tip mee dat
een stap-voor-stap handleiding niet meer nodig was, een schema zou volstaan. Bij de
overige opmerkingen werd door één school aangegeven dat leerlingen niet veel ervaring
met bussen hadden -ze kwamen allemaal met de fiets naar school en de bus was wat ver
van hun bed. Dit betekent dat het in overeenstemming brengen van de lesstof met het
curriculum en het docentvriendelijker maken de belangrijkste aandachtspunten zijn. De
activiteit zelf, het ‘doen’ door leerlingen en docenten, wordt als positief ervaren.
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6

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

De activiteit vervult psychologische basisbehoeften en leidt bij de leerlingen tot een
positief beeld van de leeromgeving. De leerlingen geven na afloop aan vooral intrinsiek
gemotiveerd te zijn en hebben een positieve attitude ten opzichte van techniek.

6.1

DISCUSSIE BIJ DEELVRAAG 1
In welke mate vervult deze outreach activiteit de psychologische
basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie?

Er is een relatief hoge mate van vervulling van basisbehoeften en er zijn kleine statistisch
significante verschillen tussen scholen. Dat betekent enerzijds dus dat de activiteit de
basisbehoeften vervult zoals ook de verwachting was en anderzijds dat die behoeften
goed vervuld blijken te kunnen worden ongeacht de schoolcontext waarin de gastles
wordt uitgevoerd. Vennix heeft in haar artikel Perceptions of STEM-based outreach
learning activities in secondary education (Vennix, 2016) geen resultaten opgenomen
van vervulling van basisbehoeften. Hierdoor is het maken van een vergelijking daarmee
niet mogelijk. Wel kan worden vergeleken met een ander artikel, Make the Match
(Vennix, 2014). Dit is een case binnen het grote artikel, de behoeften zijn gemeten met
een klein aantal vragen. De totale gemiddelde vervulling van basisbehoeften kwam bij
Make the Match met 4,09 hoger uit dan bij dit onderzoek (3,84). Dit suggereert dat
verbetering bij de gastles dus nog wel mogelijk is. Voor een vergelijk met reguliere
klassen waren geen gegevens beschikbaar.

6.2

DISCUSSIE BIJ DEELVRAAG 2
Welke perceptie hebben leerlingen van de kenmerken van de activiteit?

De activiteit leidt bij de leerlingen tot een positief beeld van de leeromgeving. Het meest
positief wordt leerlingsamenwerking beoordeeld. Daarover zijn leerlingen het onderling
ook zeer eens, de spreiding is 0,56. Wellicht heeft het ermee te maken dat leerlingen zelf
de groepjes mogen samenstellen en goed werkende teams kiezen.
Leerlingsamenwerking, ondersteuning door de docent en betrokkenheid laten zich ook
vergelijken met andere onderzoeken (den Brok et al., 2005; 2010, Wahyudi & Treagust,
2004). In het tweede onderzoek (den Brok et al., 2010) zijn elf WIHIC-scores uit
internationaal onderzoek verzameld. Die zijn gemiddeld en omgerekend naar een
vijfpuntsschaal. Een vergelijking tussen regulier science onderwijs en outreach
activiteiten, zie tabel 6.1, leert dat de drie genoemde aspecten hoger scoren bij outreach
activiteiten. Dat geldt met name voor ondersteuning door de docent en betrokkenheid.
In vergelijking met het grotere onderzoek van Annemieke Vennix (2016) zijn de
verschillen klein Docentondersteuning scoort bij dit onderzoek iets hoger, 3,8 tegenover
3,6. Betrokkenheid en verbinding met de leefwereld (zie figuur 7.3) scoren bij haar
onderzoek beiden 3,6 tegenover 3,5 in dit onderzoek. Onzekerheid scoort in haar
onderzoek 3,5 tegenover 3,4 in dit onderzoek.
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De verschillen tussen Vennix’ onderzoek Perceptions of STEM-based outreach learning
activities in secondary education (2016) en dit onderzoek zijn dus klein. Dat geldt ook
voor de verschillen tussen corresponderende standaardafwijkingen. Een uitzondering is
autonomie ondersteuning, daar is de spreiding bij dit onderzoek 0,69 en bij Vennix’
onderzoek 0,88. Er zijn geen gemiddelde of lage scores. Ten opzichte van reguliere
science- klassen zijn de scores bij outreach activiteiten daarmee hoger, zoals Vennix
(2016) in haar artikel ook aangeeft. Mijn gastles lijkt dus sterk op de ‘gemiddelde’
outreach activiteit wat betreft het beeld dat de leerlingen hebben van de leeromgeving.

Tabel 6.1

WIHIC-leeromgevingsperceptie, regulier versus outreach

Regulier science onderwijs
Bron
(WIHIC)

*

Outreach activiteit

den Brok
et al.
2005

den Brok
et al.
2010*

Wahyudi
&
Treagust
2004

Vennix
2016

Dit
onderzoek

Leerlingsamenwerking

3,76

3,95

3,79

4,07

4,11

Ondersteuning door de docent

2,71

2,72

2,84

3,60

3,82

Betrokkenheid

2,60

2,83

2,62

3,62

3,51

11 Internationale studies, gemiddeld.

6.3

DISCUSSIE BIJ DEELVRAAG 3
In welke mate raken leerlingen gemotiveerd tijdens de gastles en tot welke
attitude ten opzichte van techniek leidt de gastles?

De leerlingen geven na afloop van de activiteit aan vooral intrinsiek gemotiveerd te zijn.
De extrinsieke motivatie is laag. De houding met betrekking tot sociale gevolgen van
wetenschap en interesse in een technische loopbaan is positief. Dit is feitelijk ook wat we
verwachtten; de activiteiten zijn gericht op het tot stand brengen van intrinsieke
motivatie.

6.4

DISCUSSIE BIJ DEELVRAAG 4
Welke verbeterpunten of herontwerpsuggesties voor de gastles komen
voort uit leerlingpercepties en ervaringen van de betrokken docenten?

Docenten zien graag een steviger koppeling met het curriculum. Er is geen tijd voor extra
activiteiten in het programma, maar als het binnen het curriculum valt verruimt dat de
mogelijkheden. Daar wil ik nog aan werken. Die koppeling wil ik versterken door concreet
te bekijken wát precies verwacht wordt van leerlingen, en dit te leggen naast de
verschillende syllabi van vmbo, havo en vwo.
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Leerlingen en docenten zijn in het algemeen enthousiast. Twee van de vier docenten
namen na afloop schakelingen op in het reguliere programma. Ook met het ‘hapklaar’
samenstellen van de opdrachten, compleet met (toets-)vragen, uitwerkmodellen en
datasheets vallen drempels te slechten. Dit is het tweede punt waaraan ik wil werken.
Werken in groepjes van twee lijkt een voorwaarde waaraan voldaan kan worden.
Sommige schakelingen worden als te groot en daardoor te ingewikkeld ervaren. Deze wil
ik splitsen in kleine deelschema’s waarvan de werking steeds per deel te controleren is
door de leerling zelf. Verder wil ik meer foto’s opnemen bij de opdrachten zodat
leerlingen kunnen zien of alles nog goed gaat bij de bouw. Tenslotte wil ik in het kader
van verbinding met de leefwereld een opdracht maken over een led fietslampje. Verder
wil ik de introductie eenvoudiger en meer to the point houden. Door beter scherp te
stellen op wat de leerlingen weten, wil ik het verhaal begrijpelijker houden.

6.5

DISCUSSIE BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE
HOOFDONDERZOEKSVRAAG
In hoeverre raken leerlingen gemotiveerd door mijn gastles
en welke aspecten van deze activiteit dragen daaraan bij?

Er ontstaat een hoge mate van motivatie en het vermoeden is dat alle kenmerken van de
leeromgeving daaraan bijdragen, omdat ze relatief hoog scoren. We kunnen dit echter
niet bewijzen. Het hoogst gewaardeerd worden leerlingsamenwerking,
docentondersteuning en vernieuwing. Het vermoeden bestaat dan ook dat deze
elementen met name een rol spelen. In feite is dit onvoldoende onderzocht om er
uitspraken over te kunnen doen, vervolgonderzoek zou hier meer licht op kunnen
werpen.
Black en Deci (2000) merken op: “Autonomie ondersteuning leidt tot meer autonome
motivatie bij studenten (Grolnick & Ryan, 1989; Williams & Deci, 1996) en biedt
aanzienlijke voordelen als het gaat om ervaring en aanpassingsvermogen (zie Ryan &
Stiller, 1992 voor een review).” Grolnick en Ryan (1989) schrijven in dit verband: “De
relatieve autonomie index -deze representeert de mate van autonomie- bijvoorbeeld,
correleert positief met intrinsieke motivatieschalen (Harter, 1981).1”

6.6

DISCUSSIE MET BETREKKING TOT
OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GASTLES

Behalve bij de vervulling van basisbehoeften zijn bij geen enkel aspect statistisch
significante verschillen per school waargenomen. Het effect van de gastles lijkt op iedere
school hetzelfde te zijn. Daarmee lijkt het een overdraagbare activiteit die ongeacht de
context een positieve indruk nalaat bij de leerlingen. De gastles ‘werkt’ in dit opzicht dus.

1

Susan Harter onderzocht en schreef over jongere kinderen, al dan niet met leerproblemen.
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7

REFLECTIE

7.1

BEPERKINGEN VAN DIT ONDERZOEK

Een beperking van dit onderzoek is de kleinschaligheid. Een aantal van 56 respondenten
vormt een beperkte groep. Ook hebben leerlingen alleen een vragenlijst ingevuld.
Zouden daarnaast ook observaties zijn gepleegd en interviews zijn afgenomen, dan had
dat meer en ook andere informatie kunnen opleveren. Tot slot is er maar één outreach
activiteit onderzocht en er is niet vergeleken met de situatie waarin de activiteit er niet
was. Het is goed mogelijk dat andere dingen ook gewerkt zouden hebben. Wanneer de
voorgestelde aanpassingen bij de gastles zijn uitgevoerd zou vervolgonderzoek op
grotere schaal, met nulmeting, observaties en interviews deze beperkingen kunnen
reduceren.

7.2

SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK

Vervolgonderzoek zou kunnen laten zien of de voorgestelde wijzigingen aanslaan en of er
daarnaast niet nog meer te verbeteren valt. Suggesties voor een aantal lesontwerpen
waarin de verbeterpunten zijn verwerkt zijn opgenomen als bijlage. Wordt dan het
verbeterde concept verdeeld over meerdere lesmomenten, dan zou een samenhang
kunnen ontstaan die meer positieve effecten heeft dan de korte interventie die nu steeds
heeft plaatsgevonden. Aanvullend onderzoek zou dat kunnen uitwijzen. Het is denkbaar
dat andere outreach activiteiten worden opgenomen in curricula van andere vakken.
Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen of dit ook voor die vakken leidt tot de vorming
van intrinsieke motivatie en een positieve beroepshouding.

7.3

AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

De outreach activiteit kan verder aangepast worden op basis van de bevindingen van
docenten. Een sterkere binding met het curriculum, docentvriendelijker maken van de
opdrachten, grote schakelingen opdelen, meer-plaatje-minder-tekst en meer aansluiting
bij de leefwereld vormen verbeteringen die nog uitgevoerd kunnen worden.
Wat raad ik scholen aan?
Veel wijst er op dat de activiteit ‘werkt’. Het leidt tot intrinsieke motivatie en een
positieve houding ten opzichte van techniek. Met een relatief kleine tijdsinvestering kan
er een uitdagend lesonderdeel in het curriculum worden opgenomen waarvan leerlingen
en docenten vinden dat het aanspreekt. Randvoorwaarde is wel dat de docent zijn of
haar lessen voorbereidt. In de praktijk lijkt het me noodzakelijk en voldoende om de
opdrachten eerst zelf uit te voeren. Natuurlijk kan een leerling fouten maken die de
docent vooraf niet kan bedenken, maar ook dat verrijkt en het geeft mooi inzicht in
misconcepten. Leerlingen kunnen, met échte componenten in handen, bijvoorbeeld zien
hoe de wet van Ohm werkt in de praktijk. Of welke trucjes worden toegepast om
fietslampbatterijtjes langer te laten meegaan. Het brengt leerlingen in aanraking met de
buitenschoolse werkelijkheid, biedt hen zicht op beroepskansen en kan motivatie voor de
binnenschoolse loopbaan gunstig beïnvloeden. Outreach activiteiten kunnen leerlingen
helpen inzien waarvoor ze het allemaal doen.
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Wat raad ik de lerarenopleiding aan?
Zelf heb ik VO-scholen in de jaren dat ik er werkte ervaren als naar binnen gekeerde
‘minimaatschappijtjes’ waar leerlingen dingen moeten doen waarvan het nut voor hen
vaak niet meteen duidelijk is. Binnen de lerarenopleiding mag er in mijn ogen aandacht
zijn voor ontwikkelingen die zicht op de buitenwereld bevorderen.
Outreach activiteiten kunnen leerlingen helpen een beroepsrichting te kiezen vanuit een
positief perspectief. Mijn advies zou zijn scholen daarin te ondersteunen, ESoE is rijk aan
contacten.
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8

EPILOOG

Graag blik ik nog even terug op wat dit onderzoek voor mij persoonlijk heeft betekend.
Allereerst een kleine bekentenis. In vroeger dagen ben ik wel eens bevangen geweest
door de gedachte dat sociale wetenschappers, niet in de weg gezeten door feiten, maar
wat konden aanrommelen. Hoe het met mij zover heeft kunnen komen kan ik niet goed
aangeven, maar een heel, heel klein restje van dit denkbeeld zat nog in mij toen ik aan
dit onderzoek begon.
Gaandeweg ben ik echter van verschillende sociaal wetenschappelijke concepten stevig
onder de indruk geraakt. Dat begon met de Self Determination Theory. De combinatie
van doelmatigheid en eenvoud van deze theorie wekte mijn belangstelling en dit vuurtje
werd flink aangewakkerd toen ik ontdekte dat de theorie op de technische werkvloer
minstens zo waardevol is als in een klas met leerlingen. Het tweede punt was de
gewaarwording dat tussen SDT en intrinsieke motivatie een verband kon worden gelegd.
De beschrijving van het motivatiespectrum door Deci en Ryan was opnieuw elegant, en
weer kon ik er geen speld tussen krijgen! Ten derde ben ik onder de indruk geraakt van
effectiviteit van de instrumenten, de leerlingvragenlijst van Annemieke Vennix in
samenhang met SPSS.
Ik ben anders gaan aankijken tegen hoe leerlingen en medewerkers hun gang gaan en
waarom ze daar wel of geen plezier aan beleven en wat aan dat laatste te doen is.
Ik heb dus veel geleerd gedurende dit onderzoek en dat heeft alles te maken met de
begeleiding die ik heb gehad van Perry den Brok en van Annemieke Vennix. Het geduld
met mij en de bereidheid om telkens weer mijn spinsels onder de loep te nemen alsof ze
die nooit eerder hadden gezien; hun sturing heeft veel voor me betekend. Mijn dochter
Roos wil ik bedanken voor haar hulp bij de opmaak en een laatste correctie. Verder heb
ik het als een voorrecht ervaren om me te kunnen verdiepen in een gastlesonderwerp
waar ik zelf zo veel plezier aan beleef.

34

LITERATUURLIJST
Baarda, D. B., Goede, de M. P. M., & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief
onderzoek. ISBN 978-90-207-3179-8
Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The Effects of Instructors’ Autonomy Support
and Students’ Autonomous Motivation on Learning Organic Chemistry:
A Self-Determination Theory Perspective
Verkregen op 15 april 2014 via website
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_BlackDeci.pdf
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: human needs
and self-determination of behavior. Verkregen op 12 augustus 2014 via de
website https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/
2000_DeciRyan_PIWhatWhy.pdf
den Brok, P.J., Fisher, D., Rickards, T., & Bull, E. (2005). Californian science students’
perceptions of their learning environments. Verkregen op 03 september 2016 via
website https://www.google.nl/
search?q=Californian+Science+Students%E2%80%99+Perceptions+of+
their+Classroom+Learning+Environments&ie=utf-8&oe=utf-8&client=
firefox-b&gfe_rd=cr&ei=FHU0WMu4LoeAwgKl1aDgDw
den Brok, P., Telli, S., Cakiroglu, J., Taconis, R., & Tekkaya, C. (2010). Learning
environment profiles of Turkish secondary biology classrooms. Learning Environ
Res (2010) 13:187–204 DOI 10.1007/s10984-010-9076-5
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics 4 th edition.
SAGE publications London. ISBN 978-1-4462-4917-8
Fraser, B. J. (1981). Test of science-related attitudes, handbook. Verkregen op 07
september 2016 via de website: http://www.cms.k12.nc.us/
cmsdepartments/ci/mathandscience/Documents/
Test%20of%20Science-%20TOSRABJF.pdf
Fraser, B., McRobbie, C., & Fisher, D. (1996). Development, validation and use
of personal and class forms of a new classroom environment questionnaire
Verkregen op 01 november 2016 via website
http://www.waier.org.au/forums/1996/fraser.html
Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1983). Using short forms of several classroom
environment scales to assess and improve classroom psychosocial
environment. Verkregen op 08 september 2016 via de website:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED255372.pdf
Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children’s
self-regulation and competence in school. Journal of Educational
Psychology, 81, 143–154. Verkregen op 26 november 2016 via de website
http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/
1989_GrolnickRyan.pdf

35

Harter, S. (1981). A scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom
Verkregen op 27 november 2016 via de website https://www.google.nl/search?q=
PDF+Harter%2C+S.+(1981).+A+new+self-report+scale+of+intrinsic+versus+
extrinsic+orientation+in+the+classroom%3A+Motivational+and+informational+
components.+Developmental+Psychology%2C+17%2C+300-312.&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Sec5WMe2HoSAwgLOmqPoBw#q=
PDF+Harter,+S.+(1981).+A+new+self-report+scale+of+intrinsic+versus+
extrinsic+orientation+in+the+classroom:+Motivational+and+informational+
components.+Developmental+Psychology,+17,+300-312.&start=0
Ryan, R. M., & Stiller, J. (1991). The social contexts of internalization: Parent and
teacher influences on autonomy, motivation and learning. In P. R. Pintrich & M. L.
Maehr (Eds.), Advances in motivation and achievement: Goals and self-regulatory
processes (Vol. 7, pp. 115–149). Greenwich, CT: JAI Press. Verkregen op 26
november 2016 via de website http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED348759.pdf
Ryan, R.M., Stiller, J.D., & Lynch, J.H. (1994). Representations of Relationships
to Teachers, Parents and Friends as Predictors of Academic Motivation and Self
Esteem Verkregen 25 augustus 2016 via de website
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/
1994_RyanStillerLynch.pdf
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of
intrinsic motivation, social development and well being. Verkregen op 12
augustus 2014 via website http://mofetinternational.macam.ac.il/jtec/Documents/
Self-Determination%20Theory%20and%20the%20Facilitation%20of%20
Intrinsic%20Motivation,%20Social%20Development,%20and%20
Well-Being.pdf
Sierens, E., & Vansteenkiste, M. (2009). Wanneer "Meer minder betekent":
Motivatieprofielen van leerlingen in kaart gebracht. Begeleid Zelfstandig
Leren, 24, 17-36. Verkregen op 27 april 2015 via website:
http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/86-maartenvansteenkiste/publicaties/publicaties-zelfdeterminatietheorie.html
Taylor, P. C., Dawson, V., & Fraser, B.J. (1995). A constructivist perspective on
monitoring classroom learning environments under transformation.
Verkregen op 12 augustus, 2014 via website https://www.google.nl/
webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=validity+for+cles+science
Vallerand, R. J., & Reid, G. (1984). On the causal effects of perceived competence
on intrinsic motivation: a test on cognitive evaluation theory Verkregen
op 27 september 2014 via website http://www.lrcs.qam.ca/papers/10.pdf
Vansteenkiste, M. (2010). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren:
Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie. Caleidoscoop, 22, 6-15.
Verkregen op 27 april 2015 via website:
http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/86-maartenvansteenkiste/publicaties/publicaties-zelfdeterminatietheorie.html

36

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Sierens, E., & Lens, W. (2005). Hoe kunnen we
leren en presteren bevorderen? Een autonomie-ondersteunend versus
controlerend schoolklimaat. Caleidoscoop, 17, 18-25 Verkregen op 27 april 2015
via website http://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/
86-maarten-vansteenkiste/publicaties/publicaties-zelfdeterminatietheorie.html
Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en
structuur in de klas; over het stimuleren van een optimaal leerproces.
Verkregen op 01 maart 2015 via de website http://www.vfo.be/docs/
vfostudiedag2007_vansteenkiste_BZL2007.pdf
Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens B., Luyckx, k., & Lens, W. (2009). Motivational
profiles from a self-determination perspective: the quality of motivation matters.
Journal of Educational Psychology, 101 (3), 671-688. verkregen 13 maart 2015
via website http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents /
2009_VansteenkisteSierensEtAl_JEP.pdf
Vennix, J., (2014). Make the match. Outreach en motivatie voor beta en techniek in het
VO.Persoonlijke communicatie. Verkregen op 11 juli 2014 via mail.
Vennix, J., den Brok, P. & Taconis, R. (2016). Perceptions of STEM-based outreach
learning activities in secondary education. Learning Environ Res
doi:10.1007/s10984-016-9217-6
Wahyudi, & Treagust, D.F., (2004). Learning environment and students’ outcomes in
science classes in indonesian lower secondary schools. Journal of science and
mathematics education in s.e. Asia Vol. 27, No. 1 verkregen op 26 nov 2016 via
website http://www.recsam.edu.my/R&D_Journals/YEAR2004/jour04no.1/
139-165.pdf

37

BIJLAGEN
Als bijlagen zijn de eerste en de zevende opdracht afgebeeld. De paginanummering
bestaat uit de doorlopende nummering van het voorgaande deel (boven) en de
paginanummering van de opdracht tussen haakjes eronder.

‘HET BREADBOARD’………………………………………… is een eerste opdracht waar gerekend wordt
met de wet van Ohm en waar de werking van
het breadboard wordt uitgelegd.

‘GROEN LICHT MET EEN ROOD LEDJE’…… is een uitdagende opdracht voor oplettende
lezertjes. Het schakelende principe van een
led-fietslampje wordt uit de doeken gedaan.

38

1

HET BREADBOARD

1.0

Naam:
Gewerkt met:

INLEIDING

Fig. 1

We willen een led licht laten geven met
een 9 volt batterij en ontwerpen daarvoor
zelf een eenvoudige schakeling.
Door de schakeling te bouwen ontdekken
we hoe een breadboard werkt.
We gebruiken een 5 mm ledje en als
het af is ziet het er uit als in figuur 1.
1.1

ONTWERPEN deel 1: gegevens verzamelen

Ons doel is:

Een led moet licht geven met een 9 volt batterij.

LED staat voor Light Emitting Diode.

Fig. 2

Een led is een diode die licht geeft als er in de juiste richting stroom door
loopt. Het pijlvormige symbool geeft die stroomrichting aan volgens de
tekenafspraak: stroom gaat van plus naar min.

Plat
stukje

anode

De aansluitingen heten anode en kathode. Om licht te kunnen geven moet
de platte kant aan de flens (dat is het randje) naar de batterij-min wijzen.
Bij een nieuw ledje is de kathode het korte pootje.

kathode

a

k

In de grafiek staat het ‘elektrisch gedrag’ van de led. Terwijl de spanning
over de led in stapjes verandert, is de stroom door de led gemeten. De
spanning op de x-as en de stroom in y-richting vertellen wat de led doet.
(y)

 20mA

Fig. 3
C

ILED
+

k

–

a

+

a

–

k

10mA
B

0A

0

(x)

A

-10mA
-8V

-6V

-4V

-2V

0V

= de stroom door de led

2V

4V

6V

8V
ULED 

De grafiek vertelt ons:

Rechts staat de led in doorlaatrichting.
In punt A gaat een kleine stroom lopen.
De stroom neemt daarna snel toe (B-C)
terwijl de spanning bijna gelijk blijft.
Boven de knik (punt A) geeft de led bij
toenemende stroom steeds meer licht.

Links van de oorsprong (punt 0) is de
stroom nul. Ga dit na! De led houdt de
stroom tegen. Dit heet sperrichting en
de led geeft geen licht.
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Vraag 1

We kijken nu in punt B van de grafiek.
Welke spanning staat over de lichtgevende led?

……………………

Rond het antwoord af op een geheel getal (geen decimalen).
Hiermee rekenen we verder.
Bij meer dan 20 mA doorlaatstroom gaat een gewoon ledje stuk. Onze led
kan daarom niet direct op de 9 volt batterij worden aangesloten, er zou
teveel stroom gaan lopen. We ontwerpen een schakeling om dit op te
lossen.

1.2

ONTWERPEN deel 2: een berekening laten uitvoeren door
je partner

Als ontwerper kiezen we een ledstroom
van 7 mA, dat is een veilige waarde. In
figuur 3 is dit punt B, zoek dit weer op.
We lezen af dat de spanning over de
led in punt B twee volt is, dit is het
antwoord op vraag 1.
De led wil dus maar twee volt ‘zien’ en
geen negen. We beschermen de led
met een weerstand. Die vangt als het
ware de overige zeven volt op.
In figuur 4 staat het elektrisch schema
van ons plan, we zien daarin:
-

+

I = 7 mA

R1
…

7 volt

+


9 volt


+
D1

2 volt


Figuur 4
Mee
eens?

de batterij, de weerstand en de led staan in serie……………………………………………… 
de stroomkring is gesloten, er kan dus een stroom lopen…………………………… 
eenzelfde stroom loopt door de batterij, de weerstand en de led………… 
de batterijspanning verdeelt zich over de weerstand en de led……………… 
over de weerstand staat dus 9 volt − 2 volt = 7 volt …………………………………



Vraag 2

We weten nu dat er 7 V over de weerstand moet staan
en dat er een stroom van 7 mA doorheen moet lopen.
Daarmee kunnen we de weerstandswaarde berekenen.
Probeer dit eerst zelf, de uitwerking staat op pagina zes.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.3

HOE WERKT EEN BREADBOARD?
In figuur 5 zijn vijf metalen klemmen
via de onderzijde verbonden.
Onder elk gaatje in het breadboard zit
een deel van een klemstrook.
Door een massieve aansluitdraad in de
klem te steken maken we verbinding.
(Soepel snoer buigt, dat werkt niet.)

Figuur 5

In figuur 6 zijn boven en onder twee
doorlopende klemstroken X en Y te
zien, daarop sluiten we meestal de
batterij aan. Daartussen zijn stroken
aangebracht (A-E en F-J) waarmee we
telkens vijf draden kunnen verbinden.

+
−

X
Y

1

5

10

15

55

60

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J 1

F
G
H
I
J

5

10

50

55

+

60

X

Opening om één draad in te steken.
Twee gaatjes die geleidend verbonden zijn.

Figuur 6

DO’S AND DONT’S MET EEN BREADBOARD
1

Om veilig te kunnen werken mag de spanning niet hoger zijn dan 40 volt.

2

De stroom door de contacten mag niet meer dan 0,1 A zijn. Een volle 9 V
batterij kan bij kortsluiting (plus en min verbonden) meer dan 1 Ampère
leveren! De contacten worden dan te warm. Pas dus op met kortsluiting.

3

Werk alleen met schone aansluitdraden of nietjes.
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Vraag 3

Schets de geleidende klemstroken in een breadboard.
Teken de gaatjes als kleine
rondjes en de onderlinge
verbindingen als lijnen.

Figuur 7

Vergelijk jullie antwoorden met elkaar. Kloppen beide antwoorden? Het is
belangrijk dit goed te begrijpen, anders lukt het bouwen niet.

1.4

ONTWERPEN deel 3: opbouwen en uitproberen

We gebruiken per knooppunt steeds één draadkleur. Twee draadkleuren
zijn gereserveerd voor de volgende toepassingen:
ROOD: Draad dat verbonden is met de positieve voedingsspanning (+).
ZWART: Draden die verbonden zijn met de min of de 0 volt aansluiting.
Legenda bij figuur 8:

+

R1
1 k

min (0V):
plusdraad:
overig:

zwart
rood
geel

9V

D1

Figuur 8

Om de kleurcode van de weerstand
af te lezen moet de goudkleurige ring
naar rechts wijzen.
1 k = bruin-zwart-rood en goud

Bij het plaatsen van de onderdelen ‘kopiëren’ we de opstelling in het
schema. De weerstand monteren we dus bovenin en het ledje onder. Zo
houden we overzicht en kunnen we eenvoudig controleren. Verder maken
we zoveel mogelijk verbindingen zonder montagedraad, dus rechtstreeks
met de onderdeel-aansluitdraden. Dat scheelt tijd en materiaal.
Leg het breadboard nu zó neer, dat de bovenste baan in de lengterichting
rood is. In figuur 6 is dat de baan van + tot X.
We plaatsen altijd eerst de onderdelen en daarna pas de bedrading.
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Figuur 9

+
−

X
Y

anode

kathode

bruin zwart rood goud

+
−

X
Y

Omdat de anode van de LED verbonden is met de aansluitdraad van de
weerstand vervalt de gele draad. Trek ter controle met een potlood de
werkelijk gemaakte verbindingen in figuur 8 over. Dit is een beetje saai,
maar altijd 100% foolproof. Wanneer alles klopt kan de batterij bijna
worden aangesloten, maar eerst nog dit:
Maak meteen de batterij los als de schakeling niet werkt.
Sluit de batterij aan en als het goed is geeft het ledje licht.
1.5

ONTWERPEN deel 4: herberekenen, bouwen en weer testen

We gaan er van uit dat de spanning
over de werkende LED steeds 2 volt is.
Vraag 4

We willen de lichtopbrengst
vergroten.

+

I = .. mA
+

(1k)


9 volt

Er moet dan meer / minderr stroom
door de LED gaan lopen.

R1

.. volt



+
D1

.. volt



De weerstand moet dus
groter / kleinerr worden.

Figuur 10
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Eerst iets over weerstanden:
Niet alle weerstandswaarden zijn verkrijgbaar. In verband met waarde-afwijking
(tolerantie) van de weerstanden wordt slechts een beperkt aantal waarden
gemaakt. De E12 reeks die hieronder staat, is verkrijgbaar in Ω, kΩ of MΩ.
1,0

1,2

1,5

1,8

2,2

2,7

3,3

3,9

4,7

5,6

6,8

8,2

(10)

Rond een berekende waarde af naar een getal uit de E12 reeks.
(Een voorbeeld: 437,5  wordt 470 , dus 4,7 maal 100 Ω)

Vraag 5

Bereken voor 16 mA een nieuwe weerstandswaarde.

Kies I=16 mA.

ULED=

……

volt

(hint: zie vraag 1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Hint bij vraag 5: 470  = geel violet bruin goud

Vraag 6

RE12 =

…………… 
(Violet lijkt op paars.)

Bereken voor 3 mA een nieuwe weerstandswaarde.

Kies I=3 mA.

ULED=

……

volt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… RE12 = …………… 
Hint bij vraag 6: 2200  = rood rood rood goud

Controleer de werking door de nieuwe weerstandswaarden toe te passen.
Uitwerking van vraag 2.
De oplossing is eenvoudig voor wie de wet van Ohm kent:
met:

R

U
I

R is de weerstand in ohm []
U is de spanning in volt [V]
I is de stroom in ampère [A]

De berekening is als volgt:

7 volt
 1000 ohm ofwel 1 k.
0,007 ampere
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GROEN LICHT MET EEN ROOD LEDJE
(Alles wat je altijd al wilde weten over je fietslampje, maar niet durfde vragen.)
Naam:
Gewerkt met:

7.0

INLEIDING

In dit hoofdstuk maken we kennis met energie-zuinige schakeltechniek.
We onderzoeken hoe de batterijen van een led-fietslampjes langer
kunnen meegaan. We ontwerpen daarvoor een schakeling vanaf het idee
tot een werkend prototype.
7.1

AANLEIDING

Bij technische
vooruitgang is
elektronica een
steeds grotere rol
gaan spelen.
’Vooruitgang’ leidt
tot meer welvaart
maar vaak ook tot
toenemende
belasting van het
milieu.
Bij verlichting met
gloeilampen
ontstaat ongeveer
5% licht en 95%
warmte.
Op de website
www.rijksoverheid.
nl staat dat het al
sinds eind 2012
verboden is om ze
te verkopen.
Bij de ontwikkeling
van alternatieve
lichtbronnen speelt
elektronica opnieuw
een belangrijke rol.
Hoe? Dat zien we
in dit hoofdstuk.

Figuur 1
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(Alles wat je altijd al wilde weten over je fietslampje, maar niet durfde vragen.)

7.2

FIETSLAMPJES

Enkele lampjes, zeer geschikt 
voor nader onderzoek.


Figuur 2

Figuur 3

In figuur 4 is een lampje verder
gedemonteerd. Het zwarte koolstofstiftje ‘k’ (fig. 3, midden in het rode
schelpje) sluit zigzag-schakelaar ‘z’.

k
Figuur 4

z

1e keer indrukken: ongeveer zeven
keer per seconde knipperen
2e keer indrukken: ongeveer drie en
half keer per seconde knipperen
3e keer indrukken: continu aan


led

4e keer indrukken: uit
5e keer = 1e keer enzovoorts

Onder de witte lakdruppel zit de
knipperelektronica verstopt.
aan

Dit lampje is in de eerste twee
standen ‘zuinig’ door ongeveer
de helft van de tijd ‘uit’ te staan.
uit

aan

uit

aan

uit

Op de x-as staat de tijd afgebeeld.
Op de y-as staan aan-/uit -niveau.
Vraag 1

In welke stand staat
het lampje hiernaast?

uit

Figuur 5

……………………………………………………
Antwoord onderaan pagina drie. Maar eerst even zelf oplossen en met je partner bespreken!
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7.3

KIJKEN EN NOG SNELLER KIJKEN

Als een led continu licht geeft is het energieverbruik eenvoudig uit te
rekenen met de formules E  P  t en P  U  I .
Het idee is, om energie te besparen door de led steeds snel achter elkaar
aan en uit te schakelen. In de uit-tijd besparen we dan omdat een led die
geen licht geeft ook geen stroom verbruikt. Zou dat kunnen werken?
Drie voorbeelden geven aan hoe het idee ontstaan is:
1 Wanneer we in de bioscoop zitten en een ouderwetse speelfilm zien, dan lijkt het
beeld te bewegen. In werkelijkheid zien we 24 beeldjes per seconde op het
scherm voorbijkomen die onderling telkens een klein beetje verschillen.
2 Wanneer we in een lamp kijken en daarna onze ogen dicht doen ‘zien’ we de lamp
nog terwijl dat beeld langzaam vervaagt.
3 In het licht van een bliksemflits kunnen we de omgeving duidelijk zien.
De eerste twee voorbeelden wijzen er op dat ons zicht ‘traag’ reageert en over een
geheugen lijkt te beschikken. Bij 3 blijken kortstondige lichtpieken goed zichtbaar.

Het oog is dus relatief traag. Met een oscilloscoop kunnen we ‘sneller
kijken’ naar een veranderende… spanning. Licht moeten we daarom
eerst omzetten in spanning.
We gebruiken weer een led.
Deze keer niet om er stroom
door te sturen en er licht mee
uit te zenden maar andersom.
Wanneer licht op een led valt
wordt in de led een klein
spanninkje opgewekt.
In figuur 6 meet de voltmeter
spanning over de pootjes van
een led. Kijkt deze led ‘tegen
de zon in’ dan wordt al bijna
twee volt opgewekt.
Het is een gelijkspanning, de
waarde is steeds hetzelfde
zolang de led op de zon gericht
blijft -en er geen wolken zijn-.
(Toevallig is hier een groene led
gebruikt, bij een andere kleur is
de spanning iets hoger of lager.)

Figuur 6

Antwoord vraag 1 op pagina twee.
Rechts op het oscilloscoopscherm staat bij ‘channel 2, frequentie’ ongeveer 3,5 Hz. Stand: 2 e x indrukken dus.
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Figuur 7

Met een continu brandend
led-achterlampje werkt het
ook. Het licht wordt hier ()
opgevangen door een rode
led die spanning opwekt.

Fig 8

Opnieuw een gelijkspanning omdat het achterlampje steeds aan staat.
De led-lensjes moeten goed uitgelijnd zijn, dat scheelt zo een halve volt.
Wanneer we met een scoop gaan ‘kijken’ kunnen we ook zeer snel wisselende signalen zichtbaar maken door ze op het scherm stil te zetten.
Figuur 10

Figuur 9

In figuur negen meten we de
gelijkspanning die de led opwekt
wanneer deze in een gewone
zaklamp ‘kijkt’.

Het rechterplaatje is interessan-ter
omdat het fiets-voorlampje blijkt te
schakelen.
Terwijl wij continu licht zien, ziet de
scoop via de led dat het voor- lampje
ongeveer de helft van de tijd uit staat.
In werkelijkheid staat dit lampje dus te
knipperen.

Op de scoop geeft dat een
horizontale lijn die omhoog beweegt
als de spanning stijgt.
Niet zo spannend eigenlijk.
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Zo kijken we met een led in het
snel schakelende fietslampje.
De led zet licht om in spanning.
Een oscilloscoop beeldt de ledspanning af op de y-as, als
functie van de tijd die langs de
de x-as is uitgezet.
spanning
die de
led
opwekt

y

x

tijd

aan

Figuur 11

De scoop meet daarnaast, net als
een universeelmeter, een aantal
grootheden.

aan

aan

- We zien onder measure de
signaalhoogte van ongeveer
0,44 volt.
uit

- De ‘aan’ tijd is vrijwel even lang
als de ‘uit’ tijd.
(Positive & Negative Width).

uit

Figuur 12

Vraag 2: Hoe groot zal in dit geval de besparing zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3: Bepaal de knipperfrequentie en bereken de periodetijd.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7.4

DOE HET ZELF MET EEN LED

EEN ONTWERPCYCLUS VAN DICHTBIJ

Hoe moeilijk zou het zijn om zelf zoiets te maken? En kunnen we energie
besparen door de ‘uit’-tijd langer te kiezen dan de ‘aan’-tijd? En kunnen
we energie besparen met behoud van de hoeveelheid licht?
We ontwerpen het zelf en beginnen bij het begin. Wat is een ontwerp?
Onderstaande ‘definitie’ geeft dit mooi aan.
EEN ONTWERP IS WAT OP PAPIER STAAT ALS TIJD EN GELD OP ZIJN
(Bron onbekend)

Een ontwerp kan altijd beter en is eigenlijk nooit af. Ontwerpen gaat over
het sluiten van compromissen. Problemen en oplossingen geven een
beeld van het proces. Vragen kunnen worden beantwoord. Ga formules
niet uit de weg, leer ze gebruiken omdat ze verbanden weergeven.
7.5

ONTWERPEN

Ons ontwerpdoel is:

Een led moet met behoud van de lichtopbrengst
minder energie gaan verbruiken.

Door de led steeds een korte piekstroom te laten voeren ontstaan korte
lichtpieken. Door daarna een ‘lange’ rustperiode in te stellen waarin geen
stroom wordt verstookt besparen we energie. (Als het allemaal lukt …)
De uitgangspunten zijn als volgt:
1 De ‘aan’ tijd van de led moet kort genoeg zijn ten opzichte van de ‘uit’
tijd om werkelijk energie te kunnen besparen. Per periode willen we de
led 0,5% van de tijd aan zetten en dus 99,5% uit. De dutcycle (δ, spreek
uit ‘delta’) is dan 0,5%. Hieronder een plaatje, het is niet op schaal.

Dutycycle δ:

niveau 

‘aan’

 

‘uit’
periodetijd T

' aan'tijd
 100%
periodetijd

tijd 

2 We ontwerpen de schakeling met een 555 timer-IC. Met deze tijdschakelaar kunnen herhaaltijden van s tot dagen ingesteld worden.
3 We vergelijken met een led waardoor continu stroom loopt. Als we
0,33 mA doorlaatstroom kiezen bij de gebruikte ‘hoogrendement’-led,
kunnen we daar nog net in kijken zonder verblind te raken.
(Een lichtdoorlatend papierje er op leggen en dan het ‘rondje’ bekijken vergelijkt prettiger.)
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STAP 1 Een schets naar aanleiding
van een idee.
De eerste, eenvoudige opzet boven,
gaf als resultaat dat de rustperioden
niet lang genoeg waren. Probleem 1
Met de tweede opzet lukte dat wel,
ten koste van wat extra onderdelen.
Probleem 1 opgelost.

Figuur 14
De koffievlek bewijst de echtheid van dit authentieke document.

STAP 2 Bij simulatie rekent een computer uit wat een ingevoerd schema
als uitkomst levert. Simulatie spaart ontwerptijd en middelen.
Want:

1 We gaan pas iets bouwen als het werkt
2 Simuleren gaat sneller dan solderen en desolderen
3 In de simulatie kunnen we eenvoudig waarden aanpassen

Simulatie is ideaal om door trial and error van alles uit te proberen zonder
iets stuk te maken als gevolg van overbelasting (lees: denkfoutjes!).
Hieronder staat het ingevoerde simulatieschema.

e

b
c

Drie dioden in
serie vormen een
doe-het-zelf led.
Elektrisch is er
bijna geen verschil.
Pijltje I berekent
de gevraagde stroom.

Figuur 15

Transistor BC560C ontbrak. Probleem 2 Daarvoor is een vervanger
gekozen. Probleem 2 opgelost. Ook een led ontbrak. Probleem 3 Die
is ‘gemaakt’ door drie gewone dioden in serie te zetten. Elektrisch komt
dat op hetzelfde neer. Probleem 3 opgelost.
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In figuur 16-17 staat hoe de gesimuleerde ledstroom verandert als de tijd
verstrijkt. Elk paaltje stelt een zeer smal pulsje voor.
Figuur 16

Figuur 17

Figuur 18

(7.0433m)

(14.063m)

Tijd 
6.0ms

8.0ms

10.0ms

12.0ms

14.0ms

Figuur 17 is een bewerkt detail
van figuur 16. Van twee
opeenvolgende beginmomenten is de tijd berekend.

Figuur 18, een screen image van het beeld
van de oscilloscoop waarmee gemeten
werd aan de reeds gebouwde schakeling.
142,327 Hz is de gemeten frequentie.

Vraag 4: Vergelijk de waarde van de gesimuleerde frequentie (figuur 17,
tijd naar freq.) met die van de gemeten frequentie in figuur 18.
Bereken de procentuele afwijking.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Figuur 20

Figuur 19

De gesimuleerde pulsbreedte in figuur 19 is 40,70 s (dit is niet goed te
lezen). Na het bouwen is de puls gemeten en in figuur 20 afgebeeld.
Vraag 5:

Vergelijk de gesimuleerde, berekende pulsbreedte in figuur 19
met de gemeten pulsbreedte in figuur 20.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We hebben simulatieresultaten vergeleken met een gebouwd product. In
de praktijk vertrouwen we vaak op de simulatie en wordt naar aanleiding
daarvan een prototype-print gemaakt. We zien hier wel, dat de simulatieresultaten goed voorspellen wat de gebouwde schakeling zal gaan doen.
STAP 3

Nu staan we voor de keuze: Simuleren we nog verder om te
optimaliseren of gaan we bouwen? We zien:

1.

Er komt ‘niets geks’ uit de simulatie. De ideeën kloppen dus en we
hebben bij het ontwerp geen grote denk- of rekenfouten gemaakt.

2.

Wat we gesimuleerd hebben is voldoende nauwkeurig voor de
toepassing die we voor ogen hebben.

We weten we nu dat de schakeling werkt. Verder simuleren is niet nodig.
Tijd om te bouwen, een paar aanwijzigen:
-

Begin met het IC (fig. 22), ongeveer in het midden van het breadboard.
Bij de batterij rechts staat (heel klein) een plusteken aan de bovenkant.
R1 is gewijzigd in 100kΩ, daar komen we nog op terug.
Streep in figuur 21 alle gemaakte verbindingen af.
Gewone weerstanden en de gebruikte condensatoren hebben geen
aansluitrichting, de rest wel. Goed opletten dus -anders werkt het niet
en kan er zelfs iets stuk gaan.
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In figuur 21 staat het simulatieschema dat we ook gebruiken om te
bouwen. Alle driehoekige ‘0’ symbooltjes zitten aan elkaar vast en vormen
de min.

a
k
a
e
k

b
c

a

k

Figuur 21
Fig. 22

bovenaanzicht
8

7

6

5

2

3

=
=
=
=

a
c be
transistor

a

k
led

4

100kΩ
47Ω
2,2kΩ
15Ω

k

diode
1N4148

10n

extra markering voor aansluiting 1
(niet altijd aanwezig)

R1
R2
R3
R4

1n

BC5
60C

-de potmeter (fig. 23,
onder) wordt nu nog
niet gebruikt

NE555
1

-R1 is hier 100 kΩ

Fig. 23

123 4
weerstand

potmeter

C1, C2

bruin zwart geel goud
geel violet zwart goud
rood rood rood goud
bruin groen zwart goud

1N4148 = tekst, of geel bruin geel grijs, de brede ring is steeds de kathode

In figuur 24 staat een mogelijke opzet. Wanneer de led snel knippert na
het aansluiten van de batterij, is dit deel van de bouw geslaagd.
Maar we zijn er nog niet. Pas wanneer de led zo snel knippert dat wij
continu licht zien én wanneer de geschakelde led zuiniger is én net zoveel
licht geeft als de niet-schakelende led, dan is het doel bereikt.
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R4
+

D1

C2
10nF

R2
47 Ω

2x 1n4148

100k

R1

15Ω



BC
560C
c

e
b

D2
8

7

6

5

NE555
1

2

3

4

2k2

C1

1F

led

R3

+


Figuur 24

De led knippert weliswaar maar nog niet snel genoeg. Probleem 4
In figuur 25 is P1 aangebacht. Dit is een regelbare weerstand (potmeter
of netter: potentiometer) waarmee we de knipperfrequentie kunnen
variëren van ongeveer 14 Hz, de led knippert dan zichtbaar, tot ongeveer
140 Hz, de led knippert dan zo snel dat we het knipperen niet meer zien.
Probleem 4 opgelost.
Bovendien kunnen we de lichtopbrengst nog niet vergelijken met die van
een continu brandende led. Probleem 5
Dat lossen we op door vlak naast de knipperled een ledje te plaatsen dat
continu licht geeft. We laten een stroom van 0,33 mA door de led lopen.
De ledspanning is dan 1,61 volt.
Vraag 6:

Bereken de serieweerstand.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Probleem 5 opgelost.

E12: 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 – 2,7 - 3,3 – 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - (10) enz.

Vraag 7:

Gaat de led door afronding naar de E12 waarde feller of juist
minder fel branden dan was bedoeld? …………………………………………
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e
b
c

Figuur 25

R4
+

15Ω


R1
10kΩ

R2

10nF

47 Ω

2x 1n4148

D1

BC
560C
c

e
b

D2
8

7

6

5

R5

NE555
1

2

3

4

2k2

C1

1F

R3

22kΩ

P1 100kΩ

2x
led

+


Figuur 26

R1 = 10kΩ, de kleurcode is: bruin zwart oranje goud.
Onder potmeter P1 loopt een rode draad van de loper in het midden naar
het linker eindcontact. R2 staat rechtop of een eindje boven het breadboard. De rode en groene draad lopen als boogjes over de 555 heen, zie
ook afbeelding 27.
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In figuur 27 zijn enkele verbindingen gemaakt met nietjes. De uitvoering
van de onderdelen kan wat afwijken.
Figuur27

Door de potmeter van linksom naar de rechtsom te verdraaien, verandert
traag en zichtbaar knipperen in snel, onzichtbaar knipperen.
Ergens daartussenin kan ons oog het knipperen niet meer volgen en lijkt
de led continu licht te geven. In werkelijkheid is dat dus niet het geval!
STAP 4

Als P1 rechtsom gedraaid wordt geven beide leds even veel
licht. Is de linkerled zuiniger dan de rechter? Probleem 6

De formule E  p  t geldt voor beide leds. Wanneer we de energie van
beide leds een kwartier zouden meten, is die tijd voor beide leds gelijk.
Als de tijden gelijk zijn, kunnen we in de vergelijking tussen beide leds de
tijd laten vervallen. We houden dan het vermogen over. Beter gezegd:
het gaat ons om het gemiddelde vermogen van beide leds.
In figuur 27 geeft de led aan de rechterkant continu licht.
Vraag 8:

Bereken het elektrisch vermogen van de led. De stroom door
de led is steeds 0,33 mA en de spanning over de led 1,61 V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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‘aan’

niveau 

Bij de geschakelde led aan de linkerkant
is het iets lastiger. Tijdens een puls loopt
er stroom door de led en tussen twee
pulsen in is dat niet het geval.
Alleen wanneer er stroom loopt wordt
elektrisch vermogen omgezet in licht (en
een heel klein beetje warmte).

‘uit’
periodetijd T

tijd 

Figuur 28

Het gemiddelde vermogen is het pulsvermogen vermenigvuldigd met de
' aan' tijd
puls/pauzeverhouding:
Pgemiddeld  Ppuls 
periodetijd
Vraag 9:

Bereken het pulsvermogen. Gedurende de puls is de stroom
door de led 28,60 mA en de spanning over de led 2,14 volt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In figuur 20 bedraagt de gemeten pulsduur 39,79 s. De gemeten
periodetijd (dat is één pauzetijd + één pulstijd) is 6,98 ms + 39,79 s.
Vraag 10: Bepaal de periodetijd.

…………………………………………………………………………………………

Vraag 11: Bereken nu het gemiddelde vermogen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 12: Bepaal de procentuele besparing t.o.v. de rechter led (Vr 8).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………Probleem

6 opgelost.

Voor de volledigheid…
We hebben alleen het elektrisch vermogen van beide leds berekend. De stuurelektronica neemt echter ook vermogen op. Hoeveel, dat hangt af van de
schakeling en van de gebruikte onderdelen. Naarmate we meer leds voeden uit
dezelfde stuurelektronica wordt de verhouding gunstiger.
Fabrikanten lossen dat zo ook op, één sturende bron en ‘veel’ leds in serie.

Einde van deel 1.
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Deel 2. een ‘meetprobleem’ oplossen.

Figuur29

Hoe weten we nu dat beide leds even
veel licht geven? Probleem 7
In een voorgaande schakeling is een
onderdeel behandeld waarmee we
dat kunnen meten. Een LDR zet het
opgevangen licht om in een
veranderende weerstandswaarde.
Nu kan een led zoiets ook, met als
gevolg een veranderend spanninkje,
toch is er een belangrijk verschil.
Een led reageert zeer snel terwijl een
LDR juist traag is. Met name het ‘wennen aan het donker’ en de weerstandstoename die daar bij hoort duurt bij
een LDR naar verhouding vrij lang.

Figuur30

Wanneer de led sneller knippert
dan dat een LDR zich kan
herstellen, kan de LDR die
wisselingen niet meer volgen.
De weerstand van de LDR
neemt dan een ‘gemiddelde
waarde’ aan.
Die gemiddelde waarde is goed
te meten met multimeter op het
ohmbereik.
Probleem 7 opgelost.
Op de volgende pagina staat de
praktische aanpak.
Figuur31

1 Verbind de LDR met twee meetsnoertjes. Tijdens het meten mogen
we niet de LDR-pootjes aanraken, we geleiden zelf ook enigzins.
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2 Stel de universeelmeter in op het 10kΩ - 20kΩ bereik (bij een
autoranging meter is het instellen van het Ω bereik voldoende).
Vraag 15: Bepaal eerst even of
de weerstand van de LDR daalt of
stijgt bij grotere lichtinval en
schets de LDR weerstand als
functie van de hoeveelheid licht.

……..

(Alleen een kwalitatieve schets
-dus geen getallen.)

Figuur 33

………. 

3 Zet de schakeling ‘aan’ zodat
beide leds licht geven.
4 Draai de potmeter rechtsom.
5 Houd de LDR tegen de bovenkant
van een led. Richt de LDR zo dat
afgelezen weerstand op de ohmmeter minimaal is (zo voorkomen
we dat de lenswerking de
vergelijking beïnvloedt).
Figuur32

6 Herhaal dit bij de andere led en
vergelijk de waarden.

Omgevingslicht telt ook mee. Probleem 8
Om te voorkomen dat omgevingslicht onze meting beïnvloed zouden we
eigenlijk in het donker moeten meten. Maar dat is niet zo praktisch.
Wanneer we zodanig kunnen meten dat de hoeveelheid omgevingslicht
tijdens beide metingen gelijk is, kunnen we wel ‘eerlijk’ vergelijken.
Probeer beide leds zó af te schermen dat vooral het ledlicht telt en niet
zozeer het omgevingslicht. Dat is te zien aan weerstandvariaties bij het
draaien van de LDR over het lensje. Probleem 8 opgelost.
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We zien iets vreemds, terwijl het lichtverschil zo op het oog nauwelijks
verschilt, levert het licht van de geschakelde led waarschijnlijk een
hogere weerstandswaarde. (Er zou dus minder licht zijn aan die kant.)
Het ligt aan onze meetmethode en komt omdat de led gewoon niet snel
genoeg knippert om de LDR te kunnen foppen. De gemiddelde weerstandswaarde van de LDR fluctueert nog teveel.
De knipperfrequentie is te laag. (Of de LDR is toch te snel natuurlijk.)
Voorwaarde is dus, dat de led zo snel knippert dat de LDR zich tussen
de pulsen in niet kan herstellen. 140Hz is daarvoor niet snel genoeg.
Hoe bereiken we een hogere frequentie? Probleem 9
We kijken even naar de pulsfrequentie. ‘Volgens het boekje’ van Texas
Instruments kan de pulsfrequentie als volgt berekend worden:
a) periodetijd t  0,693  (R1  2  R2 )  C1 (Formule staat in het boekj
(Wanneer potmeter P helemaal rechtsom gedraaid wordt, is de weerstand
(bijna) nul. Dan geldt: R1 = 10 kΩ en R2 = 47 Ω.)

b) de frequentie is dus: f 

1
 …………………………………*
0,693  (R1  2  R2 )  C1

* Links van het = teken staat tijd in seconden. Rechts van het = teken
moet dus ook tijd komen te staan. Een weerstand maal een (condensator-)
capaciteit levert de dimensie tijd op. We noemen dit de RC -tijd.

Vraag 13: Wat zegt dit over het verband tussen de frequentie en C1 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Om de puls-pauzeverhouding niet teveel te beïnvloeden laten we de weerstandswaarden met rust. Dat volgt uit weer andere andere formules in het boekje.)

Vraag 14: Moeten we C1 dus vergroten of verkleinen om een hogere
knipperfrequentie re realiseren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer de led 10 maal zo snel knippert blijkt dat de LDR nog zo ‘goed’
reageert dat niet de gemiddelde waarde in weerstand wordt omgezet
maar een op-en-neer gaande, fluctuerende waarde. Dit is, afhankelijk van
de ohmmeter, te zien aan een niet-stabiele meetwaarde.
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De led moet dus nog sneller knipperen.
Vraag 15: Als we 100 maal zo snel willen laten knipperen, welke waarde
moet C1 dan krijgen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

R4 was 15Ω, wordt 22Ω

Wanneer we de condensatorwaarde aanpassen krijgt
R4 ook een andere waarde omdat de schakelende led
anders ‘teveel’ licht geeft voor onze vergelijking.
Vraag 16: Als we 1000 maal zo snel willen laten knipperen, welke
waarde moet C1 dan krijgen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

R4 was 22Ω, wordt 47Ω

Een opstelling
waarin C1 een
aangepaste
waarde heeft.
De led knippert nu
zo snel dat de LDR
het niet meer kan
volgen en een
gemiddelde weerstandswaarde aanneemt
Probleem 9
opgelost

Figuur34

C1 heeft nu een
aangepaste
waarde.
Belangrijk:
Wanneer een onderdeel moet worden verwisseld, is het belangrijk dat de
schakeling niet ‘aan’ staat. Maak eerst één pootje van de batterij los.
Wanneer bijvoorbeeld de condensator C1 wordt verwijderd, geeft de led
continu licht, véél te veel licht, omdat de pulsfunctie niet meer werkt.
Na zo’n actie gaat de lichtopbrengst van de led zichtbaar achteruit…
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Vraag 17: Welke truuc zou je kunnen bedenken om eenvoudig te controleren of twee leds (nog) wel dezelfde lichtopbrengst hebben?
Hint: lees het slot van deel 1 nog eens door.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tenslotte zijn verschillende pulsfrequenties vergeleken, hieronder de
afloop van dat proefje. De tabel is inclusief enkele aanpassingen (R4
bijvoorbeeld) en ontkoppeling (twee condensatortjes bij de voeding om
opslingerverschijnselen te onderdrukken). De trend lijkt duidelijk: hoe
hoger de frequentie, hoe meer besparing. In alle gemeten situaties was
geen afname van de lichthoeveelheid waarneembaar met het blote oog.
NE555 / TLC555
tijdens puls

C1
[F]

gemeten

berekend



ULDR
scope

univ
+LDR

R4
[Ω]

Uled
[V]

Iled
[ma]

ton
[s]

toff
[s]

f
[kHz]

[%]

besp
[%]

1

7,04V

--

15

1,952

41,20

39,43

7050

0,141

0,556

17,54

0,1

7,04V

--

18

1,987

34,80

4,215

723,0

1,376

0,580

26,11

0,01

7,04V

1,25k

22

1,885

29,20

0,595

83,40

11,91

0,708

28,12

0,001

6,96V

1,28k

47

1,785

14,40

0,157

10,73

91,93

1,44

31,66

We zien in de tabel dat de besparing toeneemt tot ruim 30%. Wanneer
we meer willen besparen zijn snellere en dus ook duurdere onderdelen
nodig.
Hoewel er modernere varianten in
omloop zijn blinkt dit gratis
simulatieprogramma nog altijd uit
in gebruiksvriendelijkheid.
Het zwerft nog op het Web onder
de naam:
http://www.engr.uky.edu/~
cathey/pspice061301.html
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Voor de diehards:

Een kijkje in het Pspice programma.

**** 10/11/15 20:26:15 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999)*************
* F:\GrLiMeRoLed\EersteSchemaVb555metLED.sch
*

CIRCUIT DESCRIPTION

*********************************************************************
* Schematics Version 9.1 - Web Update 1
* Sun Oct 11 20:13:26 2015

Deze 15 regels geven de
netlist weer: het ‘schema’
in de vorm van een lijst
waarmee het programma
rekent.
Als voorbeeld de betekenis
van de eerste regel:

** Analysis setup **
.tran 100ns 25ms 0 .00001
.OP
* Schematics Netlist *

R_R1
$N_0002 $N_0001 10k
R_R2
$N_0003 $N_0001 47ohm
R_R3
$N_0005 $N_0004 2.2k
C_C1
0 $N_0003 1uF
R_R1 = weerstand R1
D_D4
$N_0006 $N_0007 D1N4148
$N_0002 = knooppunt 2
D_D2
$N_0008 $N_0005 D1N4148
D_D1
$N_0002 $N_0008 D1N4148
$N_0001 = knooppunt 1
C_C2
0 $N_0009 10n
10k = weerstandswaarde
V_V1
$N_0002 0 9V
R_R4
$N_0010 $N_0002 15ohm
X_X1
0 $N_0003 $N_0004 $N_0002 $N_0009 $N_0003 $N_0001 $N_0002 555D
+ PARAMS: MAXFREQ=3E6
D_D3
$N_0011 $N_0006 D1N4148
Q_Q1
$N_0011 $N_0005 $N_0010 Q2N3906
D_D5
$N_0007 0 D1N4148
**** RESUMING EersteSchemaVb555metLED.cir ****
.INC "EersteSchemaVb555metLED.als"
*********************************************************************
D1N4148
IS 2.682000E-09
N 1.836
In deze 12 regels vormen
ISR 1.565000E-09
de getallen het simulatieIKF
.04417
model van een 1N4148
BV 100
IBV 100.000000E-06
diode.
RS
.5664
De getallen zijn afgeleid
TT 11.540000E-09
uit de ‘echte’ elektrische
CJO 4.000000E-12
karakteristieken.
VJ
.5
M
.3333
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME

5.30



In seconden voor de hele simulatie!
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