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VOORWOORD
Voor u ligt een onderzoeksrapport over het toepassen van de systematische probleem aanpak methode (SPA) in
het middelbaar onderwijs bij leerlingen met een stuurloos leergedrag. Met veel plezier en belangstelling hebben
wij aan dit project gewerkt en wij hopen u te informeren en misschien te inspireren. Dit afstudeeronderzoek is
onderdeel van het vak Onderzoek van Onderwijs aan de Eindhoven School of Education. Dit rapport hebben wij
mede te danken aan de hulp en begeleiding van verschillende docenten.
Wij willen graag Maaike Koopman bedanken voor haar begeleiding, ideeën en steun tijdens dit onderzoek. Tevens
willen wij Gonny Schellings bedanken voor haar hulp met de hardop denken methode. Tot slot willen wij graag het
Commanderij college en in het bijzonder Erwin Smulders bedanken voor mogelijkheid om met zijn leerlingen
samen te werken.
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SAMENVATTING
Het vernieuwde eindexamen scheikunde HAVO en VWO is opgezet volgens het “Trends in Mathematics and
Science Studies” (TIMSS) model. In de nieuwe scheikunde staan toepassingen en producten in verband met kennis
en inzicht. De opdrachten die de leerlingen aangeboden krijgen zijn minder voor de hand liggend en leerlingen
moeten samenhang en verbanden kunnen zien tussen andere vakken om projecten tot een goed einde te kunnen
brengen. Bovengenoemde vaardigheden vallen allemaal onder een diepte- en concrete verwerking van de leerstof.
Om leerlingen meer diepte- en concrete verwerking en minder stuurloos leergedrag te laten ontwikkelen, werd in
dit onderzoek een systematisch probleemaanpak (SPA) aangereikt aan leerlingen van 4 VWO en 5 VWO. De
centrale vraag in dit onderzoek was:
Worden leerlingen met stuurloos leergedrag geactiveerd tot zelfsturing en diepte- en concrete verwerking bij het
maken van opdrachten, wanneer zij een gestructureerd stappenplan (SPA) aangereikt krijgen?
Hierbij waren er drie deelvragen opgesteld die beantwoord diende te worden.
1.
2.
3.

Welke cognitieve- en meta-cognitieve leeractiviteiten komen in de onderzochte 4 VWO en 5 VWO klassen
voor?
Kan de SPA-methode dienen als middel om leerlingen aan te zetten tot diepte- en concrete verwerking?
Is de SPA-methode een middel dat leerlingen aanspreekt om aan te zetten tot diepte- en concrete
verwerking?

Om de deelvragen te beantwoorden werden er 3 onderzoeksmethodes toegepast. Deze onderzoeken waren zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard. Voor deelvraag 1 werden door alle leerlingen van 4 VWO en 5 VWO de
“Vragenlijst leerstijlen voor het Voortgezet Onderwijs Onderbouw (VLS_VO)” ingevuld. Leerlingen met een score
van 3 of hoger op stuurloos leergedrag werden gevraagd om met het onderzoek mee te doen (totaal 13
leerlingen). De verwachting was dat deze leerlingen het meeste konden profiteren van het onderzoek. Uiteindelijk
hebben op basis van vrijwilligheid 4 participanten uit zowel 4 VWO als 5 VWO meegedaan aan het onderzoek. Om
te bepalen of er na het onderzoek verandering in leeractiviteiten waren hebben de participanten deze vragenlijst
weer ingevuld.
Voor deelvraag 2 werd de SPA-methode ingezet als interventie. Voorafgaande aan het onderzoek hebben de
participanten door middel van hardop denken elk één opgave gemaakt. Deze uitwerking werd opgenomen en per
participant geanalyseerd op het aantal cognitieve en meta-cognitieve leeractiviteiten. De participanten hebben in
de daarop volgende 8 weken de SPA- methode toegepast bij het maken van het huiswerk. Na deze 8 weken werd
er weer een opgave met hardop denken gemaakt en geanalyseerd op de gebruikte leeractiviteiten.
Voor beantwoording van deelvraag 3 is een vragenlijst aan de participanten gegeven, waarin gevraagd werd naar
hun ervaring met de SPA-methode en of zij deze zouden gaan gebruiken.
Als eindconclusie kan gesteld worden dat de interventie met behulp van SPA-methode mogelijk leidt tot
veranderingen in leeractiviteiten. Er is vooral een toename in het toepassen van een stapsgewijze verwerking en
een vermindering in stuurloos leergedrag geconstateerd. Bovendien spreekt de SPA-methode leerlingen aan en
hebben zij het overwegend positief ervaren. Desalniettemin betreft het een (te) kleine streekproef en (te) korte
hardop denken sessies om hier harde conclusies te kunnen trekken. De participanten geven aan de SPA-methode
in het vervolg (gedeeltelijk) te blijven toepassen. Al met al kunnen we stellen dat de interventie met behulp van
SPA-methode mogelijk leidt tot veranderingen in leeractiviteiten. Een kanttekening in dit onderzoek is dat dit een
kleinschalig onderzoek betreft en voornamelijk een basis implementatie betreft om aan te tonen dat de
voorgestelde interventie potentie biedt om leeractiviteiten te beïnvloeden.
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1. INLEIDING
Dit onderzoeksrapport doet verslag over het toepassen van het systematische probleem aanpak (SPA-methode)
(Jansen and Hondebrink 1991) als middel om diep leren te bevorderen bij leerlingen met ongericht leergedrag in
het middelbaar onderwijs bij het vak Scheikunde.
Beide onderzoekers zijn vanuit verschillende uitgangspunten met dit onderzoek begonnen. Reanne was in de tijd
van dit onderzoek zelf nog student en herkende het ongerichte leergedrag in medestudenten. Rob was al langer
uit de schoolbanken, maar herkende de verschillende leeractiviteiten bij zowel zichzelf, collega’s en zijn kinderen.
De colleges over leerstijlen gaven meer inzicht in eigen leeractiviteiten en gaven aanzet tot het verbeteren van de
eigen leeractiviteiten. Sommige leeractiviteiten zijn bevorderlijk voor het leerproces en sommige minder. Wij
werden ons zelf bewust van ons eigen leeractiviteiten door het invullen van de leerstijlvragenlijst. Dit hielp ons
inzien of wij efficiënt te werken gingen of niet. Tijdens de eerste stages beseften wij dat een leerstijl veel invloed
heeft op het leergedrag van leerlingen. Wij beseften ons dat het van belang kon zijn dat op middelbare scholen
gekeken moet worden naar de leerstijl en –activiteiten van de leerlingen. Dit geeft de docent informatie over de
manier van leren door de leerlingen. Met deze kennis kan mogelijk door de docent gewerkt worden om de leerstijl
van leerlingen waar nodig aan te passen, zodat dit beter aansluit op de benodigde competenties die gevraagd
worden voor het eindexamen op de vervolgopleidingen.
Volgens Vermunt is een leerstijl een combinatie van leeractiviteiten en de interactie tussen
persoonlijkheidsfactoren en omgeving (J. D. Vermunt 1996; Jan D. Vermunt 2005). Dit resulteert in vier leerstijlen;
de betekenisgerichte leerstijl, de reproductiegerichte leerstijl, de toepassingsgerichte leerstijl en de ongerichte
leerstijl (Koers and van Uden 2007) .
Een belangrijk onderdeel van de leerstijl die de leerlingen hebben, zijn de voorkeuren voor bepaalde
leeractiviteiten, zoals diepte- en concrete verwerking en stapsgewijs verwerken (J. D. Vermunt 1996; Coffield et al.
2004). Diepte- en concrete verwerking is noodzakelijk om de leerstof echt te kunnen begrijpen. Indien het mogelijk
is leerlingen op de middelbare school aan te zetten tot diepte- en concrete verwerking hebben de leerlingen een
betere basis voor de vervolgopleiding.
Diepte- en concrete verwerking is ook van belang in de nieuwe opzet van het eindexamen HAVO en VWO (College
voor Examens 2013, 2014) . De opzet van deze eindexamens zijn aangepast volgens het “Trends in Mathematics
and Science Studies” (TIMSS) model. De doelstellingen van Nieuwe Scheikunde zijn onder andere om het onderwijs
voor de leerlingen aantrekkelijker en relevanter te maken. Met modulair context-concept gebaseerd onderwijs
wordt getracht om deze doelstellingen te bereiken. In de modules worden verschillende werkvormen ingezet
waarbij van de leerlingen meer zelfstandigheid wordt verwacht en leerlingen moeten samenwerken. Daarbij wil de
nieuwe scheikunde initiatieven van leerlingen ondersteunen of genereren en wordt er meer gericht op het leggen
van verbanden en samenhang tussen vakken (Driessen 2004).
Deze vernieuwing in de bètavakken is ingegeven door de volgend pijlers (van Asselt 2014):
het inspelen op (wetenschappelijke) actualiteit en relevantie;
werken met concepten en contexten;
versterken van de afstemming en samenhang tussen bètavakken;
verbeteren van de aansluiting op het hoger (beroeps)onderwijs.
In de nieuwe scheikunde staan toepassingen en producten in verband met kennis en inzicht. Er worden meer
innovatieve probleemstellingen aangereikt vanuit universiteiten en bedrijven. Dit vraag meer inzicht en diepgang
van leerlingen. Vandaar dat het belangrijker zal worden voor leerlingen om in staat te zijn tot een diepte- en
concrete verwerking van leerstof. De opdrachten die de leerlingen aangeboden krijgen zijn immers minder voor de
hand liggend en leerlingen moeten samenhang en verbanden kunnen zien tussen andere vakken om projecten tot
een goed einde te kunnen brengen. Bovengenoemde vaardigheden vallen allemaal onder een diepte- en concrete
verwerking van leerstof. Het redeneren en analyseren van een probleemstelling bevordert het diep leren, maar het
vraagt ook van leerlingen dat ze diep kunnen leren. De HAVO heeft in 2015 al eindexamen gehad in deze nieuwe
opzet. Het resultaat van het eindexamen was niet goed. De correctiefactor was met 1,8 in 2015 en 1,7 in 2016
hoog. Op het VWO werd in 2016 het nieuwe eindexamen gegeven. Ook hier is een hoge correctiefactor van 1,6
toegepast en in het tweede tijdvak zelfs een correctiefactor van 1,9. Dit betekent dat leerlingen de vaardigheden
redeneren en analyseren nog niet voldoende beheersen en de leerlingen dit beter eigen moeten maken.
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We verwachten dat leerlingen meer diepte- en concrete verwerking willen toepassen wanneer zij bewust worden
gemaakt van hun leerstijl. Wanneer wij naar de leerstijlen van Vermunt kijken, zijn er twee leerstijlen minder
geschikt voor het nieuwe scheikunde onderwijs. Dit zijn de ongerichte leerstijl en de reproductiegerichte leerstijl.
Bij de ongerichte leerstijl worden er nauwelijks cognitieve leeractiviteiten uitgevoerd. De meta-cognitieve
leeractiviteiten hierbij zijn stuurloos. Bij de reproductiegerichte leerstijl hebben leerlingen een voorkeur voor de
cognitieve leeractiviteit “stapsgewijs verwerken” en worden de meta-cognitieve leeractiviteiten vooral extern
gestuurd (J. D. H. M. Vermunt 1992) .
In ons onderzoek willen wij ons richten op de leerlingen die stuurloos leergedrag vertonen, waarbij wij kijken naar
zowel de cognitieve als meta-cognitieve leeractiviteiten die zij uitvoeren. Wij hebben gekozen voor een 4 VWO en
5 VWO klas. Deze leerlingen zitten respectievelijk nog 2 en 1 jaar voor het eindexamen. Deze leerlingen kunnen in
de praktijk langer begeleid worden in de ontwikkeling van zelfsturing en concrete- en diepteverwerking. De
leerlingen uit deze twee klassen gaan eerst de leerstijlvragenlijst ingevuld. De leerlingen met een hoge score op
stuurloos leergedrag wordt gevraagd om mee te doen met het onderzoek. Door deze leerlingen met een stuurloos
leergedrag de SPA-methode aan te reiken is het de verwachting dat deze leerlingen meer naar zelfsturing zullen
gaan en misschien ook meer naar diepte- en concrete verwerking welke bij een toepassingsgerichte en
betekenisgerichte leerstijl horen (J. D. H. M. Vermunt 1992).
Mocht deze aanpak succesvol zijn dan kan dit een handvat zijn voor docenten om hun leerlingen beter voor te
bereiden op het nieuwe eindexamen. Dit zou op termijn kunnen leiden naar meer leerlingen met een diepte- en
concrete verwerking en daardoor betere resultaten op het eindexamen.
De algemene onderzoeksvraag die wij hebben opgesteld luidt als volgt:
Worden leerlingen met stuurloos leergedrag geactiveerd tot zelfsturing en diepte- en concrete verwerking
bij het maken van opdrachten, wanneer zij een gestructureerd stappenplan (SPA) aangereikt krijgen?
Hier komen de volgende deelvragen bij kijken:
4.
5.
6.

Welke cognitieve- en meta-cognitieve leeractiviteiten komen in de onderzochte 4 VWO en 5 VWO klassen
voor?
Kan de SPA-methode dienen als middel om leerlingen aan te zetten tot diepte- en concrete verwerking?
Is de SPA-methode een middel dat leerlingen aanspreekt om aan te zetten tot diepte- en concrete
verwerking?

Met behulp van de hardop denk methode, vragenlijsten, aangevuld met literatuurstudie zijn bovenstaande vragen
beantwoord. Wanneer het aanreiken van een systematisch methode om vraagstukken op te lossen, aan leerlingen
met een stuurloos leergedrag werkt, kunnen docenten dit gaan toepassen in de klas. Dit kan voor deze leerlingen
een hulpmiddel zijn voor het ontwikkelen van meer zelfsturing en diepte- en concrete verwerking.
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2.

THEORETISCH KADER

Belangrijke begrippen die aan bod komen bij dit onderzoek zijn leerstijlen, leeractiviteiten, diepte verwerking en
de SPA-methode. De leeractiviteiten hebben wij geprobeerd te beïnvloeden om zo leerlingen te stimuleren diepte
verwerking strategieën toe te passen. De SPA-methode diende in dit onderzoek als middel om de leeractiviteiten
te beïnvloeden. Het veranderen van leeractiviteiten kan ook leiden tot verandering in leerstijlen aangezien deze
met elkaar samenhangen.

LEERSTIJLEN VERMUNT
Leerstijlen refereren naar theorieën die de verschillen in de manier van leren van leerlingen verklaren (Coffield et
al. 2004). Leerstijlen beschrijven de verschillen in voorkeuren van het ontvangen en verwerken van informatie
door leerlingen. Externe informatie wordt ontvangen door middel van zintuigen en interne informatie door middel
van zelfreflectie. Een leerling kan een voorkeur hebben voor een visuele presentatie, terwijl andere leerlingen
misschien auditief ingesteld zijn (Felder 1988; Willingham, Hughes, and Dobolyi 2015). Het verwerken van
informatie kan onder andere door middel van redeneren, reflecteren of memoriseren. Afhankelijk van de leerstijl
zullen leerlingen bepaalde vormen van informatie wel of niet opnemen en verwerken.
Leerstijlen zijn door veel verschillende onderzoekers onderzocht. In dit onderzoek richtten wij ons voornamelijk op
de leerstijlen van Vermunt. Volgens Vermunt is een leerstijl: een kenmerkende combinatie van leeractiviteiten die
studenten uitvoeren in combinatie met hun leeroriëntatie en hun mentale model over leren (J. D. H. M. Vermunt
1992). Deze componenten van een leerstijl worden nader toegelicht onder het kopje leeractiviteiten. Een leerstijl
is volgens Vermunt een resultaat van een wisselwerking tussen persoonlijke en contextuele invloeden en kan dus
in de loop van tijd veranderen (J. D. Vermunt 1996). Zo blijken factoren zoals discipline, voorscholing, leeftijd en
geslacht correlatie te hebben met leerstijlen. Verandering van die factoren kan leiden tot het ontwikkelen van een
andere leerstijl (Jan D. Vermunt 2005).
Binnen het raamwerk van Vermunt zijn vier leerstijlen gedefinieerd: betekenisgericht, toepassingsgericht,
reproductiegericht en ongericht.

1. Betekenisgerichte leerstijl
In dit geval is de leerling intrinsiek gemotiveerd en heeft vanuit zichzelf interesse in de te leren stof. De
leerling wilt de stof begrijpen en legt verbanden tussen verschillende onderdelen van de leerstof. De
leerling is leergierig ingesteld.
2. Reproductiegerichte leerstijl
De leerling wordt extrinsiek gemotiveerd. De leerling leert voor een papiertje of wel een beloning en
niet omdat hij het wil begrijpen. De leerling richt zich voornamelijk op het reproduceren van de kennis.
3. Toepassingsgerichte leerstijl
Wat de leerling leert vindt hij interessant als hij het aan de praktijk kan koppelen. De leerling leert ook
om zijn kennis later te kunnen toepassen. De leerling is gemotiveerd zolang hij iets met de leerstof kan.
De leerling wilt een concrete verwerking als leeractiviteit.
4. Ongerichte leerstijl
De leerling leert zonder doel en zonder structuur. De leerstof wordt niet goed verwerkt en hij leert enkel
om aan de verwachtingen van andere te voldoen. De leerling heeft geen specifiek leermethode.
Elke leerstijl heeft een aantal leercomponenten waaronder leeractiviteiten. In de volgende paragraaf lichten we
leeractiviteiten nader toe en zullen de andere componenten ook kort aan bod komen. Zie hiervoor tabel 1.
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TABEL 1: LEERSTIJLEN EN HUN COMPONENTEN VERTALING VAN VERMUNT (VERMUNT, 1996)

Leeroriëntatie

Mentale
voor leren

model

Affectieve
activiteiten
Meta-cognitieve
activiteiten

Cognitieve
activiteiten

Betekenisgericht
Zelf ontwikkeling
en ontplooiing.

Toepassingsgericht
Beroepsgericht

Leerstof opnemen
en uitwisselen met
experts en vanuit
verschillende
perspectieven
benaderen
Intrinsiek
geïnteresseerd en
plezier in leren.
Zelf regulerend met
opstellen van eigen
vragen en
zelfkennis.

Leren om toe te
kunnen passen.

Relaties leggen en
overzicht krijgen.
Kritisch verwerken
van informatie.

Geïnteresseerd in
praktische
toepassing.
Gebruikt praktische
casussen om kennis
toe te passen en te
testen.

Reproductiegericht
Goede
beoordelingen
behalen.
Zoekt naar
structuur in tekst
om het op te
kunnen nemen en
tentamens te
halen.
Grote tijd besteding
en angst om te
vergeten
Gebruikt
aangeboden
middelen om
kennis te testen en
herhaalt. Wordt
extern
aangestuurd.
Selecteert de
onderwerpen om
ze uit elkaar te
halen en te
onthouden.

Relateerde
onderwerpen aan
dagelijkse
ervaringen en zoekt
naar concrete
toepassingen.
De leerstijlen van Vermunt zouden inzicht kunnen geven in hoe je studenten meer kan
hun houding kan laten verbeteren (Coffield et al. 2004).

Ongericht
Onzeker

Verwacht dat de
docent meer
bijdraagt en zoekt
hulp bij
studiegenoten.
Faalangst

Maakt geen gebruik
van regulatie

Weinig verwerking
en moeite met
studeren.

motiveren, betrekken en

LEERACTIVITEITEN
De leerstijlen van Vermunt hebben karakteristieke kenmerken in vijf verschillende gebieden, waaronder
leeroriëntatie, affectieve processen, mentale instellingen m.b.t. studeren, meta-cognitieve verwerking (reguleren)
en cognitieve verwerking. Een leerlingen heeft bepaalde leeroriëntaties en mentale instelling met betrekking tot
leren. Met dit in het achterhoofd zal een leerlingen aan een leerproces beginnen. Affectieve verwerking zegt iets
over hoe de leerling het emotioneel ervaart en over zijn of haar motivatie. Dat wil zeggen, gevoelens beïnvloeden
het leren en hoe met deze gevoelens om wordt gegaan, zijn affectieve leeractiviteiten. Bijvoorbeeld motiveren
voor, concentreren op en waarderen van bepaalde leerprestaties. Leren beïnvloedt gevoelens, en gevoelens
beïnvloeden leren. Het omgaan met deze gevoelens zijn affectieve leeractiviteiten. De meta-cognitieve
leeractiviteiten geven inzicht in hoe een leerlingen wordt aangezet tot leren. Denk hierbij aan activiteiten zoals
plannen, toetsen, het proces bewaken en dan ook eventueel bijsturen. Daarbij kan een leerling zichzelf aansturen
of kan een leerling behoefte hebben aan externe sturing van bijv. een docent. In tabel 1 is een duidelijk overzicht
van de leerstijlen en uit welke componenten deze bestaan.
In dit onderzoek focussen wij ons op de cognitieve en meta-cognitieve leeractiviteiten. De cognitieve activiteiten
nemen wij mee, omdat wij in dit onderzoek leerlingen hopen aan te zetten tot een diepte verwerking van leerstof.
Onder cognitieve activiteiten vallen diepte- en concrete verwerking en stapsgewijze verwerking (tabel 2).
Leerlingen passen diepte- en concrete verwerking toe wanneer zij spontaan met nieuwe ideeën komen,
uitgebreide verklaringen geven en oorzaak-gevolgverbanden kunnen leggen of verbanden leggen met hun eigen
persoonlijke ervaringen. Deze leerlingen stellen veel vragen die gericht zijn op oorzaken, voorspelling of
discrepanties in hun eigen kennis (Chin and Brown 2000). Bij een stapsgewijze verwerking richten leerlingen zich
vooral op memoriseren en analyseren van leerstof. Leerlingen die deze verwerkingsstrategie hanteren leren veel
uit hun hoofd en hebben een analytische werkwijze waarbij ze de leerstof opdelen in kleine stapjes.
In dit onderzoek hopen wij leerlingen te leiden in de richting van een diepte- en concrete verwerking.
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Verder kijken we ook naar de meta-cognitieve leeractiviteiten van de leerlingen cognitieve activiteiten hebben
betrekking tot het aansturen van het leerproces. Dit kan zelf aangestuurd, extern aangestuurd, ongestuurd of een
combinatie van deze activiteiten zijn. Een leerling kan zichzelf aansturen, heeft hulp nodig van buitenaf (docent) of
doet maar wat. Indien een leerling afhankelijk is van externe sturing zou de docent in overleg minder of andere
hulp aan kunnen bieden om de leerling te stimuleren zichzelf te aan te sturen. De meta-cognitieve leer activiteiten
hebben ook een verband met de cognitieve leeractiviteiten (J.D. Vermunt 1998)(Vermunt 1998)(J.D. Vermunt,
1998)(Vermunt 1998). Leerlingen die zichzelf aansturen passen ook vaker een diepte- en concrete verwerking toe
(Pintrich and de Groot 1990; Wang, Haertel, and Walberg 1990).

In een onderzoek van Picarelli en collega’s (2006) werden de voorkeuren van Nederlandse en Vlaamse leerlingen
voor verschillende verwerkingsstrategieën onderzocht. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat er onder de
Nederlandse leerlingen geen duidelijke voorkeur is voor diepte- en concrete verwerking of stapsgewijze
verwerking. De leerlingen scoren gemiddeld 2.71 en 2.77 op de VLS-VO Schaal. Voor de meta-cognitieve
activiteiten was er wel een duidelijke voorkeur voor externe sturing met een gemiddelde score van 3.31 ten op
zichten van een 2.31 (zelfsturing) en 2.02 (stuurloos leergedrag) (Picarelli et al. 2006).
TABEL 2: LEERACTIVITEITEN EN DE BIJBEHORENDE SUBCOMPONENTEN

Activiteit

Leerstrategie

Cognitieve leeractiviteit

Diepte- en concrete verwerking:




Relateren en structureren
Kritisch verwerken
Verbanden leggen

Stapsgewijze verwerking

Meta-cognitieve leeractiviteit

 Memoriseren en herhalen
 Analyseren
Zelf sturend
Extern gestuurd
Ongestuurd

De SPA-methode:
De SPA-methode (Systematische Probleem Aanpak) is een methode die ontwikkeld is door het “nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling” om systematisch een probleem aan te pakken (Jansen and Hondebrink
1991) en kan toegepast worden voor alle vraagstukken waar een probleemstelling in voorkomt. Het vergroot de
vaardigheid van leerlingen om, met meer zelfvertrouwen, met een “nieuwe” opgave aan de slag te gaan. Met
behulp van SPA krijgt een leerling hopelijk het vertrouwen zichzelf aan te sturen met betrekking tot de metacognitieve leeractiviteiten. Daarbij zou SPA kunnen bijdrage aan het begrip dat een leerling heeft bij bepaalde
opdrachten, waardoor het aan zou kunnen zetten tot dieper verwerken van de opdrachten en dus een toename in
diepte- en concrete verwerking in het kader van cognitieve verwerking. Daarbij is het een goede voorbereiding op
het examen en een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van het hoger onderwijs. Momenteel worden
opdrachten voorgedaan en is het daarna aan de leerling zelf om het op te lossen. De SPA-methode geeft de
leerlingen handvatten om aan een opdracht te beginnen en deelt het op in kleine overzichtelijke stappen.

De SPA-methode is in 4 fasen te onderscheiden:
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Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Wat is er aan de hand?
Hoe ga ik het aanpakken? (plan)
Wat is het antwoord?
Kan dat kloppen?

(analyse)
(uitwerking)
(controle/commentaar)

Elke fase bestaat uit 1 of meer stappen. De stappen in de verschillende fase zijn de volgende.
Fase 1 Wat is er aan de hand?
(analyse)
a. Lees de opgave.
b. Maak een (schematische tekening).
c. Schrijf precies op wat er gevraagd wordt.
d. Welke gegevens weet je?
e. Schat de orde van grootte en het teken; noem de eenheid.
Fase 2
f.

Hoe ga ik het aanpakken? (plan)
Schrijf kort op hoe je aan het antwoord denkt te komen.
Soms is een goede manier: werk van het gevraagde naar de gegevens toe.

Fase 3
g.

Wat is het antwoord?
(uitwerking)
Voer de berekening uit of schrijf de verklaring op.

Fase 4
h.
i.
j.

Kan dat kloppen?
(controle/commentaar)
Ga na of de vraag beantwoord is.
Controleer de orde van grootte, het teken, de eenheid en het aantal significante cijfers.
Geef commentaar bij de opgave.

Door een probleem op deze wijze te benaderen kan je op een systematische wijze naar de oplossing werken. Uit
eerder onderzoek is gebleken dat de SPA-methode bij leerlingen leidden tot significant betere resultaten op
formulevragen bij scheikunde (Terlouw, Kramer-Pals, and Pilot 2004; Kramer-Pals 1994). We veronderstellen dat
het diep leren zou kunnen worden gestimuleerd met behulp van de SPA-methode, omdat de SPA-methode een
handvat geeft om een op eerste instantie moeilijk probleem toch te kunnen oplossen. Hierdoor zal de leerling
gemotiveerd raken om nieuwe opdrachten op te lossen. Verder zal de Spa-methode het stapsgewijs verwerken
bevorderen. Maar naarmate leerlingen opdrachten beter kunnen door gronden zou het goed kunnen dat zij ook
gestimuleerd worden tot het diep(er) verwerken van opdrachten. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat
intensieve persoonlijke begeleiding van leerlingen kan ondersteunen in dieper leren (Fyrenius, Bergdahl, and Silén
2005). Tevens is aangetoond dat docenten invloed hebben op de verwerkingsstrategie die een leerling heeft.
Leerlingen neigen meer naar een diepte verwerking wanneer docenten betrokken zijn bij het leren van de
leerlingen en gericht zijn op het veranderen van hun aanpak (Baeten et al. 2010). In dit kader denken ook wij door
het toepassen van deze SPA-methode in combinatie met begeleiding de leerlingen te kunnen aanzetten tot een
diepte verwerking.
SPA-methode en leeractiviteiten
Voor het bevorderen van het uitvoeren van cognitieve leeractiviteiten gaan we de SPA-methode inzetten (Jansen
and Hondebrink 1991; Kramer-Pals 1994). Deze methode structureert de aanpak van het analyseren van
problemen en concretiseert de aanpak om het probleem op te lossen. In principe komen alle leeractiviteiten aan
bod wanneer een leerling de SPA toepast. Zo komt bijvoorbeeld het analyseren terug in fase 1a, 1b en 1c en
structureren zien we duidelijk terug in fase 2.
Ook voor de meta-cognitieve leeractiviteiten kan de SPA-methode ingezet worden. De leerling krijgt de SPAmethode als ondersteuning bij opdrachten en zal minder afhankelijk zijn van de docent. Het reguleren van het
studieproces zal dus naar onze verwachtingen meer uit de leerling zelf kunnen komen.
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3. METHODE
3.1 ONDERZOEKSDOELGROEP
Het onderzoek werd uitgevoerd in één 4 en één 5 VWO klas van het Commanderij college. De
bovenbouwleerlingen moesten zich gaan voorbereiden op het nieuwe eindexamen, waarin de competenties
analyseren en redeneren meer aanwezig zijn dan in het oude examen. De toetsen zullen meer inzichtvragen
bevatten, de stof wordt complexer en er wordt meer zelfstandigheid verwacht. Hierdoor wordt van leerlingen een
diepte- en concrete verwerking verwacht.

3.2 PROCEDURE
We wilden de leerlingen met stuurloos leergedrag coachen met behulp van de SPA-methode. Om tot een goede
selectie te komen van leerlingen die wij met behulp van de SPA-methode wilden gaan begeleiden, moesten alle
leerlingen uit deze 4 VWO en 5 VWO klassen eerst het eerste deel van de “Vragenlijst leerstijlen voor het
Voortgezet Onderwijs Onderbouw (VLS_VO)” dat over leeractiviteiten invullen (Jan D. Vermunt et al. 2003). De
leerlingen hebben in een mentorles deze vragenlijst ingevuld.
Met deze vragenlijst werd bepaald welke cognitieve- en meta-cognitieve activiteiten de leerlingen de voorkeur
gaven voorafgaand aan het onderzoek. In totaal hebben vijftien 4 VWO en twintig 5 VWO leerlingen de
leerstijlvragenlijst ingevuld. Aan de hand van de resultaten van de leerstijlvragenlijst werd een selectie gemaakt
van de leerlingen die hoger dan of gelijk aan 3 scoorden op “stuurloos leergedrag” (schaal van 1-5). Dat waren 13
leerlingen
Vervolgens werd er in een college uitleg gegeven over de leerstijlvragenlijst. In dit college lag de nadruk op
leeractiviteiten die beter aansluiten bij de eisen die gesteld worden in het nieuwe scheikunde eindexamen (van
Asselt 2014). Dit waren voor de cognitieve leeractiviteiten de diepte- en concrete verwerking en voor de metacognitieve leeractiviteiten de zelfsturing. Wij gaven eerst de vragenlijst en daarna pas het college om te
voorkomen dat leerlingen hun antwoorden gingen geven in de richting van het de gewenste leeractiviteiten,
omdat deze als positiever in het college naar voren kwamen. Sommige leerlingen zullen zichzelf herkennen in de
voorkeurs leeractiviteit die uit de vragenlijst kwam, terwijl ze niet wisten dat ze een voorkeur hadden voor deze
leeractiviteit. Andere leerlingen zullen zich misschien niet herkennen in de voorkeuren. Wij hoopten met dit
college leerlingen van onbewust onbekwaam en onbewust bekwaam te veranderen in bewust onbekwaam of
bewust bekwaam.
Na het college over leerstijlvragenlijst werd door een van de onderzoekers uitgelegd wat het doel van het
onderzoek was en werd gevraagd of leerlingen met een hoge score op stuurloos leergedrag (13 leerlingen),
vrijwillig wilden meewerken aan het onderzoek. Deze leerlingen waren namelijk het doel van dit onderzoek en
konden hun leeractiviteiten het meeste beïnvloeden naar meer zelfsturing en eventueel ook meer diepte- en
concrete verwerking. Wij streefden ernaar om 5-6 leerlingen per klas als vrijwilliger te krijgen voor dit onderzoek.
Deze vrijwilligheid was bewust gekozen, zodat in het onderzoek gemotiveerde leerlingen meewerkten. Helaas was
er niet genoeg animo en hebben we het streven van vijf tot zes leerlingen per klas niet bereikt. Acht leerlingen
gaven aan mee te willen werken (vier uit 4 VWO en vier uit de 5 VWO). De 4 VWO groep bestond uit 1 jongen en 3
meisjes. Eén meisje heeft het onderzoek niet volledig afgerond. De 5 VWO groep bestond uit 1 jongen en 3 meisjes
(zie tabel 3).
TABEL 3: SCORE OP STUURLOOS LEERGEDRAG VAN DE PARTICIPANTEN

Leerling
1 (4VWO)
2 (4VWO)
3 (4VWO)
4 (4VWO) niet afgerond
5 (5VWO)
6 (5VWO)
7 (5VWO)

Score stuurloos
leergedrag
3.50
3.75
3.00
3.25
4.00
3.00
3.00

Man/Vrouw

Klas

Man
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Man
Vrouw
Vrouw

4 VWO
4 VWO
4 VWO
4 VWO
5 VWO
5 VWO
5 VWO
7

8 (5VWO)
3.25
Vrouw
5 VWO
De acht leerlingen die mee wilden doen werden gedurende 8 weken begeleid in het leren. In de eerste week
moesten de participanten een opgave uitwerken met hardop denken. Het hardop denken kan meer inzicht geven
in hun manier van leren. Het hardop denken werd opgenomen en uitgewerkt. Dit werd geanalyseerd met behulp
van een hardop denken codeerschema (Meijer, Veenman, and Hout-Wolters 2006). Hierbij werd gekeken naar het
volgende (zie bijlage 3):

Cognitief:
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe sturing
(e) Stuurloos leergedrag
De SPA-methode werd ingezet als interventie en werd uitgelegd aan de participanten. De participanten moesten in
de daarop volgende 8 weken deze methode toepassen bij het maken van het huiswerk. Tijdens het maken van het
huiswerk in de klas werd door de begeleiders gekeken in hoeverre de participanten dit toepaste. Waar nodig werd
nog extra uitleg gegeven. Na 8 weken oefenen met de SPA-methode werd er weer een opgave met hardop denken
gemaakt, waarbij de participanten de SPA-methode moesten toepassen. Ook dit werd opgenomen en uitgewerkt
aan de hand van de vijf bovengenoemde leeractiviteiten.
In totaal hebben wij, ten behoeve van de voor- en nameting van leeractiviteiten door middel van hardop denken,
twee vergelijkbare opdrachten gegeven voor het aanreiken van de SPA-methode en twee vergelijkbare opdrachten
gegeven na de 8 weken begeleiding en toepassen van de SPA-methode (zie bijlage 4 voor de opdrachten en
opdrachtnummers). In tabel 4 staat het nummer van de opdrachten en hoe de opdrachten verdeeld zijn. Het
niveau van de opdrachten sloot aan bij het niveau van de participanten (4 of 5 vwo).
TABEL 4: VERDELING OPDRACHTEN HARDOP DENKEN

Groep
1 (1 participant)
2 (2 participanten)
3 (3 participanten)
4 (1 participant)

Begin opdracht
1
2
1
2

Eind opdracht
3
3
4
4

De participanten hebben na het onderzoek weer het eerste deel van de “Vragenlijst leerstijlen voor het Voortgezet
Onderwijs Onderbouw (VLS_VO)” (Jan D. Vermunt et al. 2003) ingevuld. Deze resultaten werden ook vergeleken
met de beginwaarden.
Aan eind van de 8 weken werd aan alle acht meewerkende participanten gevraagd om een vragenlijst in te vullen
over hun ervaringen (zie instrumenten voor verdere uitwerking).
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3.3 INSTRUMENTEN
3.3.1 VRAGENLIJST LEERSTIJLEN
Hiervoor werd de “Vragenlijst leerstijlen voor het Voortgezet Onderwijs Onderbouw (VLS_VO)” (Jan D. Vermunt et
al. 2003) gebruikt. Dit waren 38 vragen. Zie voor de vragenlijst bijlage 1. Deze werden onderverdeeld in vijf
leeractiviteiten. Per leeractiviteit waren er een aantal vragen gesteld. In tabel 5 staan de leeractiviteiten en de
daarbij behorende vragen uit de vragenlijst.
TABEL 5: LEERSTIJLEN EN BIJBEHORENDE VRAGEN UIT DE “VRAGENLIJST LEERSTIJLEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW
(VLS_VO)” (VERMUNT, BOUHUIJS, PICARELLI, KICKEN & ANDREE, 2003)

Leeractiviteiten
Vragen uit de vragenlijst
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking (12 items)
3, 4, 7, 9, 10, 17, 20, 24, 30, 33, 35, 37
(b) Stapsgewijze verwerking (8 items)
1, 2, 5, 13, 14, 21, 28, 31
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing (8 items)
12, 16, 19, 23, 26, 29, 32, 36
(d) Externe sturing (6 items)
8, 18, 25, 27, 34, 38
(e) Stuurloos leergedrag (4 items)
6, 11, 15, 22
Hieronder staan per leeractiviteit een voorbeeld vraag uit de “Vragenlijst leerstijlen voor het Voortgezet Onderwijs
Onderbouw (VLS_VO)”.
Diepte- en concrete verwerking.
Vraag 3. Ik gebruik wat ik op school leer bij mijn activiteiten buiten de school.
Stapsgewijze verwerking
Vraag 1. Ik werk een hoofdstuk uit mijn boek punt voor punt af en bestudeer elk onderdeel apart
Zelfsturing.
Vraag 12. Ik lees naast de verplichte leerstof ook andere boeken of tijdschriften die met de leerstof te maken
hebben.
Externe sturing.
Vraag 8. Om na te gaan of ik de leerstof begrijp, maak ik eigenlijk alleen gebruik van de oefeningen en opgaven die
in het boek staan of die de leraar opgeeft
Stuurloos leergedrag.
Vraag 6. Als ik aan het leren ben, merk ik dat ik niet goed weet wat ik wel moet onthouden en wat niet.
Per vraag kon geantwoord worden op een schaal van 1 tot en met 5. Deze punten werden ook per vraag
toegekend aan desbetreffende leeractiviteit. Zie tabel 6 voor de mogelijke antwoorden.
TABEL 6: ANTWOORDENSCHALEN “VRAGENLIJST LEERSTIJLEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW (VLS_VO)” (Jan D. Vermunt
et al. 2003)

1
Ik doe dit zelden of
nooit

2
Ik doe dit soms

3
Ik doe dit
regelmatig

4
Ik doe dit vaak

5
Ik doe dit (vrijwel)
altijd

De vragenlijst leerstijlen hebben wij op twee momenten afgenomen. Per leeractiviteit werden de punten van de
bijbehorende vragen opgeteld en gemiddeld. Zie bijlage 1 voor de punten per vraag en de gemiddeldes per
leeractiviteit. Met behulp van de Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) werd bepaald of de resultaten
betrouwbaar waren. Uit tabel 7 werd afgeleid dat alle schalen betrouwbaar waren met uitzondering van de vragen
over “externe sturing”. Deze hebben wij dan ook bij de verdere analyse van de vragenlijst leerstijlen niet
meegenomen.
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TABEL 7: DE WAARDE VAN CRONBACHS Α VOOR DE VRAGEN PER LEERACTIVITEIT

Leeractiviteit
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe sturing
(e) Stuurloos leergedrag

Cronbachs α
0.82
0.74
0.73
0.35
0.67

Er werden schaalgemiddelden berekend en de meetmomenten werden ten opzichte van elkaar vergeleken. Voor
de keuze van de participanten werd gekeken naar de score voor stuurloos leergedrag. Een score van 3 of hoger
(schaal van 1-5) werd als stuurloos leergedrag gekenmerkt.
Bij het beantwoorden van onze eerste deelvraag wordt er gebruikt gemaakt van de standaard deviatie. Bij een
kleine standaard deviatie is de gevonden data meer accuraat.

3.3.2 HARDOP DENKEN
Met het hardop denken wilden wij te weten komen welke cognitieve en meta-cognitieve leeractiviteiten de
participanten hadden bij het maken van een opgave. Hierbij werden delen van het hardop denken proces verdeeld
in de vijf leeractiviteiten. Het hardop denken werd uitgevoerd in een studieruimte. Hierbij waren één participant
en één onderzoeker aanwezig. De onderzoeker legde uit wat de bedoeling van het hardop denken was. Bij hardop
denken wordt van de participant verwacht dat hij alles deelt wat in hem opkomt. De participant diende als eerst de
vraag hardop voor te lezen. De sessie zou maximaal 15 minuten duren.
Het hardop denken werd opgenomen, zodat dit later uitgewerkt kon worden. Het hardop denken werd
geanalyseerd met het codeerschema van (Meijer, Veenman, and Hout-Wolters 2006).
Voor het hardop denken werden als eerste alle opnames teruggeluisterd en volledig als tekst uitgeschreven.
Om het hardop denken te gebruiken voor het analyseren van leeractiviteiten werden de termen in tabel 8 gebruikt
voor de toewijzing van de leeractiviteiten.
TABEL 8: TERMEN TEN BEHOEVE VAN TOEWIJZING HARDOP DENKEN AAN LEERACTIVITEITEN
A

b

c

d

e

Diepte- en concrete verwerking

Stapsgewijze verwerking

Zelfsturing

Stuurloos leergedrag

Dit wordt bedoeld

Eerst…dan…

Ik lees het nog een keer

Externe sturing
Ik moet
…doen?

Dat staat ook in de vraag

Vervolgens

Ik denk het wel

Is het goed?

Denk ik

Ik weet …

Ik ga deze stap eerst doen

Ik heb dit opgezocht

Toch?

Ik snap het niet meer

Dat had ik nog niet gezien

Dat ga ik opschrijven/tekenen

Ik gok maar wat

Dan moet …

Dat doe ik door

Meer weet ik niet

Ik herken dit van…

Stel dat

Ik heb het gevoel dat het niet klopt

Daar uit volgt

Ik heb geen idee

Of zo iets

De analyse werd uitgevoerd voor de opdrachten die bij de start van het onderzoek werden gemaakt en voor de
opdrachten die na afloop van het onderzoek werden gemaakt. De hardop denken opgaven werden door de
onderzoeker die het hardop denken begeleidde geanalyseerd. Per participant werd gekeken hoe vaak een
leeractiviteit voorkwam in de gemaakte opgave. De uitkomsten werden overlegd met de andere onderzoeker. Elke
toewijzing van een leeractiviteit werd uiteindelijk samen bepaald. Hierdoor werden de uitkomsten van het hardop
denken betrouwbaar. In bijlage 3 staan de uitwerkingen van het hardop denken met de toewijzing naar een van de

10

vijf leeractiviteiten. De uitkomsten werden totaal geanalyseerd op verandering in leeractiviteiten en vervolgens
per klas en per participant.
3.3.3 VRAGENLIJST ERVARING
Na afloop van de 8 weken werd aan de participanten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst
kwamen vragen aan bod die inzicht gaven in hoe de participanten het onderzoek hebben ervaren en of ze de SPAmethode in het vervolg weer zouden gebruiken. Deze vragenlijst bestond uit 7 vragen. Er werd onder andere in de
enquête gevraagd “Hoe vond je het om je huiswerk te maken?”. Maar ook wat de participanten van de SPAmethode vonden. “Heeft de SPA-methode je geholpen?” en wat de participanten goed dan wel minder goed
vonden aan de SPA-methode. Als laatste vraag werd gevraagd “Zou je de SPA-methode vanaf nu blijven
gebruiken?”. Zie bijlage 2 voor de ingevulde vragenlijsten ervaring. De antwoorden van de participanten werden in
een tabel gezet en er werd bepaald welke antwoorden de participanten gaven en of er een samenhang in de
antwoorden was van de participanten.

3.3.4 ANALYSE
Vragenlijst leerstijlen
Van de ingevulde vragenlijst leerstijlen, die door alle leerlingen van de deelnemende klassen gemaakt waren, werd
een gemiddelde score voor elke leeractiviteit berekend. Voor elke leeractiviteit werd gekeken wat de minimale en
maximale scores waren. Verder werd voor elke leeractiviteit de standaarddeviatie berekend om te bepalen wat de
spreiding van de scores rondom het gemiddelde was.
Vervolgens werd er van de acht participanten berekend wat de scores van de leeractiviteiten voor en na het
onderzoek waren. Er werd per leeractiviteit gekeken wat het verschil was voor en na het onderzoek. Met de
ANOVA test werd gekeken of er een significant verschil was tussen de uitkomsten van de vragenlijst leerstijlen
voor en na het onderzoek.
Hardop denken
Bij elke opgave van een participant werd bepaald hoe vaak een leeractiviteit voort kwam ten opzichte van de
totale aantal. Het aantal fragmenten waaruit een bepaald leeractiviteit blijkt werd uitgedrukt in een percentage
van het totaal aantal fragmenten waaruit een leeractiviteit blijkt. Dat wil zeggen, per participant werd het hardop
denken verdeeld in een x aantal fragmenten. Indien hier n fragmenten tussen zitten waaruit een ongestuurde
leeractiviteit blijkt, betreft dit een percentage van 100 * n/x. Hieruit kunnen we afleiden in welke mate
leeractiviteiten ten op zichten van elkaar voorkomen. Dit werd gedaan voor zowel de cognitieve leeractiviteiten en
meta-cognitieve leeractiviteiten. Door de percentages van de gebruikte leeractiviteit te vergelijken van de
opdracht voor het onderzoek en na het onderzoek werd geanalyseerd of er procentueel een toename of juist een
afname was in het gebruik van een bepaalde leeractiviteit bij het oplossen van een opgave. Eerst werd een analyse
gemaakt van alle participanten. Vervolgens 4 VWO en 5 VWO apart en als laatste per participant.
Vervolgens werd er gekeken of het verschil in gebruik van een leeractiviteit overeen kwam met de uitslagen van de
ingevulde vragenlijsten leerstijlen voor en na het onderzoek.
Verder werd een paired sample T-test uitgevoerd over alle participanten om te bepalen over de verschillen tussen
voor- en nameting significant waren.

Vragenlijst ervaring
De vragenlijst ervaring werd anoniem ingevuld. Uit de antwoorden van de vragenlijst ervaring werd gekeken of
deze antwoorden in overeenstemming waren met de uitslagen van de vragenlijsten leeractiviteiten en de hardop
denken opgave van de participanten. De belangrijkste vraag hierbij was of de ervaringen van de participanten
overeen kwamen met de uitkomsten van de leerstijl vragenlijst en hardop denken opgave en of de participanten
de SPA-methode zullen gaan gebruiken bij het oplossen van vragen. Hiermee werd de deelvraag beantwoord of de
SPA-methode kan dienen als middel om leerlingen aan te zetten tot diepte- en concrete verwerking.
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Analyse van de hoofdvraag
Uit de hierboven genoemde drie analyses van de gebruikte methoden werd de onderzoeksvraag beantwoord of
leerlingen met een stuurloos leergedrag worden geactiveerd tot zelfsturing en diepte- en concrete verwerking bij
het maken van opdrachten wanneer zij een gestructureerd stappenplan (SPA) aangereikt krijgen?

3.4 INTERVENTIE MET DE SPA-METHODE
Om de participanten te helpen bij het gebruik van de SPA-methode, waarmee je op een gestructureerde wijze een
opgave kan oplossen, werd tijdens het huiswerk maken in de les de opgave door middel van hardop denken
gemaakt. De begeleidende onderzoeker kon hierdoor bepalen in hoeverre de participant de SPA-methode
toepaste en kon hierna gericht extra instructie geven aan deze participant.
Meer informatie over de SPA-methode is terug te vinden in het theoretisch kader.
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4. RESULTATEN
Om antwoord te vinden op onze hoofdvraag hebben wij ons eerst gericht op de drie deelvragen. Allereerst “Welke
cognitieve en meta-cognitieve leeractiviteiten komen in de onderzochte 4 VWO en 5 VWO klassen voor?”. Uit de
vragenlijst is gebleken dat de leerlingen gemiddeld het hoogst scoren bij de cognitieve leeractiviteiten op de
stapsgewijze verwerking en voor de meta-cognitieve leeractiviteiten scoren leerlingen gemiddeld het hoogst op
externe sturing (zie tabel 9). Uit de standaard deviatie blijkt dat de gevonden resultaten onderling ongeveer 0.6
met elkaar kunnen verschillen en er is dus weinig spreiding binnen de data. De scores van de individuen liggen dus
relatief dicht bij het gemiddelde en geven een representatief beeld van de gehele groep. Zie voor de complete
uitslagen van de vragenlijst leerstijlen (bijlage 1).
TABEL 9: ALLE LEERLINGEN INGEDEELD NAAR AANLEIDING VAN HUN LEERACTIVITEIT

Activiteit

Gemiddelde
(N=35)

Cognitief
(a) Diepteen
concrete
verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(e) Stuurloos leergedrag

score

Min

Max

3,34

1,42
2,25

3,58
5,00

2,43
2,52

1,50
1,25

4,25
4,00

2,61

St. Dev.

0,59
0,57
0,67
0,67

Zoals uitgelegd in de procedure werden de leerlingen die hoog scoorden (3 of hoger) op stuurloos leergedrag
gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. In tabel 10 staan de scores van de participanten (1-8) die deel
namen aan het onderzoek. Zoals te zien in tabel 10 scoren alle participant bovengemiddeld hoog op stuurloos
leergedrag. Participant 5 scoorde het hoogt van alle leerlingen op deze activiteit, maar scoorde ook als een van de
hoogste op diepte- en concrete verwerking. Een interessante uitslag want hieruit blijkt dat de participant ondanks
het niet goed reguleren van het leren toch een goede verwerkingsstrategie toe past. Indien dergelijke leerlingen
ook regulatief meer gebruik zou maken van zelfsturing, kan deze leerling misschien betere resultaten behalen.
TABEL 10: DE SCORES VAN DE DEELNEMENDE PARTICIPANTEN

1

2

3

4

5

6

7

8

Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking

2,75

2,17

3,00

2,00

3,50

2,17

2,67

1,83

(b) Stapsgewijze verwerking

3,38

3,38

3,75

2,88

2,75

2,25

3,38

2,50

(c) Zelfsturing

2,50

2,00

1,88

1,88

3,38

1,88

2,38

2,25

(e) Stuurloos leergedrag

3,50

3,00

3,25

3,00

4,00

3,00

3,25

3,00

Meta-cognitief

Voor de tweede deelvraag “Kan de SPA-methode een handvat zijn bij leerlingen met een stuurloos leergedrag om
gestructureerd een vraagstuk op te lossen?” is het hardop denken gebruikt samen met de uitreiking en uitleg van
de SPA-methode en het gebruik van de SPA-methode tijdens het huiswerk maken in de les.

13

Gemiddelde uitkomst hardop denken opgave voor 4 en 5 VWO
In tabel 11 staan de resultaten die volgen uit het hardop denken. Hierin staan de scores voor de verschillende
leeractiviteiten als percentage van de totale score cognitieve en meta-cognitieve leeractiviteiten.
TABEL 11. TOTALE UITKOMST LEERACTIVITEITEN HARDOP DENKEN OPGAVE VOOR EN NA WERKEN MET SPA-METHODE 4 EN 5 VWO

Leeractiviteit
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Totaal cognitief
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe sturing
(e) Stuurloos leergedrag
Totaal meta-cognitief

Totaal %
voor
na
35
65
100

50
50
100

27
19
54
100

48
28
24
100

Voorafgaand aan de interventie met de SPA-methode wordt door de participanten bij het maken van de hardopdenken opgave voornamelijk stapsgewijze verwerking en stuurloos leergedrag toegepast (zie tabel 11). De
stapsgewijze verwerking is goed terug te zien bij participant 7: (bijlage 3).
“ik ga even naar de elementen, daar ga ik zuurstof opzoeken en daar staat dat O twee de lading inderdaad
twee min is. Dus dan moet je, even kijken, als Fe drie plus is en O is twee min, dan moet ik dus even kijken,
twee ijzer hebben en dan van de O moet ik er drie hebben. Dus dan krijg ik Fe twee O drie. En dat is dan
wat er geproduceerd moet worden.”
Of bij participant 2:
“Uhm… je hebt 25ml van AgNO3 en 15ml van MgCl2 de molaire massa van Ag is 47 *kijkt in binas* en NO3
is uhm even uitrekenen. Uhm die van N is 7 en die van O is 8 dat is 3 x 8 en dat tel je bij elkaar op en dan zit
je op 31. Die van Mg is 12 en die van chloor 17 is 34. Per ding tel je die bij elkaar op. Dan heb je 78 en 46.”
Bij de stapsgewijze verwerking wordt vaak gebruik gemaakt van de uitspraken “eerst” en/of “dan”, wat duidt op
een gestructureerde aanpak.
Het stuurloze leergedrag wordt gekenmerkt door termen zoals: “ik weet niet wat ik doe”, “gok ik” en “ik doe maar
wat”. Participant 2 zegt bijvoorbeeld:
“Uhm maar je hebt geen mol of iets… uhm even kijken of ik iets van mol ofzo kan vinden. Nu snap ik het
even niet meer… Nee ik weet het niet meer.”
En bij participant 8:
“Dit klopt dus niet. Oooh ik moet de positieve en negatieve ionen aan 1 kant zetten. Ik weet echt niet wat
ik nu aan het doen ben.”

Na afloop van de 8 weken lijken de participanten in 4 en 5 VWO gemiddeld voor de cognitieve leeractiviteiten in
verhouding meer diepte- en concrete verwerking toe te passen dan voor het gebruik van de SPA-methode. De
14

diepte- en concrete verwerking is toegenomen van 35 naar 50% (zie tabel 11). De participanten gebruiken
verschillende verwerkingsstrategieën (tabel 2) voor diepte- en concrete verwerking.
Participant 3 gebruikt als verwerkingsstrategie het kritisch verwerken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende
opmerking:
“Doe ik het goed? Ja, ik denk het wel zo te zien.”
Door participant 7 wordt bijvoorbeeld het relateren en structureren als verwerkingsstrategie gebruikt:
“Eh, er staat geen, van zo’n gek golfje, dus ik kan gewoon die hele NH 2 tekenen, maar dat staat ook in de
vraag zelf dus dat is op zich wel logisch.”
Of bij participant 5 die ook kritisch verwerken gebruikt:
“Er splitst gewoon een OH vanaf zover ik nou zie… ff kijken, klopt dat… aah ik zit nu echt helemaal iets
anders te doen, ik moet gewoon het aminozuur achter elkaar schrijven.”
Voor de meta-cognitieve leeractiviteiten is de zelfsturing sterk toegenomen van 27 naar 48% (tabel 11). Een
duidelijk voorbeeld hiervan is van participant 5, wanneer de participant de vraag niet begrijpt:
“en dat ga ik nog een keer lezen”
En van participant 7:
“Eehm….ik lees het gewoon nog ff een keer door”
Het stuurloos leergedrag lijkt sterk te zijn afgenomen. Uit tabel 11 blijkt dat de externe sturing ook licht is
toegenomen van 19% naar 28%. Een voorbeeld van externe sturing is van participant 6. Hierbij vraagt de
participant expliciet wat ze moet doen en wil hier bevestiging van:
“Dus eh ik moet alleen die drie dingen opschrijven? Achter elkaar?”
Gemiddelde uitkomst hardop denken opgave per klas
Gemiddeld blijkt er dus een toename te zijn in diepte- en concrete verwerking en in zelfsturing. De vraag is of er
verschil is tussen de 4 VWO en 5VWO klas. De verwachting is dat een 5 VWO leerling, die gemiddeld één jaar ouder
is, al meer diepte- en concrete verwerking zal toepassen. Uit de hardop denken opdrachten voor de interventie is
inderdaad een duidelijk verschil te zien in aantal diepte- en concrete verwerking en stapsgewijze verwerking
tussen 4 VWO en 5 VWO (zie tabel 12 en 13). De diepte- en concrete verwerking ligt bij de participanten uit 5 VWO
veel hoger met 45% dan bij de participanten uit 4 VWO met 22%. Hetzelfde zien we bij zelfsturing. Bij de
participanten uit 5 VWO ligt dit veel hoger met 32 % dan bij de participanten uit 4 VWO met 14%. In onderstaande
2 tabellen staan overzichten van het aantal leeractiviteiten per participant voor en na toepassing van de SPAmethodiek voor 4 VWO (tabel 12) en 5 VWO (tabel 13).
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TABEL 12. UITKOMST LEERACTIVITEITEN HARDOP DENKEN OPGAVE VOOR EN NA WERKEN MET SPA-METHODE 4 VWO

Participant
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Totaal cognitief
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe sturing
(e) Stuurloos leergedrag
Totaal meta-cognitief

1

2

voor

na

0

1
1

2
1
3

1
1
1
3

3

voor
1
4
5

na
2
2
4

1

1
1
1
3

2
3

voor
1
3
4

na
3
3
6

Totaal
voor
na
22%
45%
78%
55%
9
11

1
1

2
1
1
4

14%
29%
57%
7

40%
30%
30%
10

TABEL 13. UITKOMST LEERACTIVITEITEN HARDOP DENKEN OPGAVE VOOR EN NA WERKEN MET SPA-METHODE 5 VWO

Participant
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Totaal cognitief
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe sturing
(e) Stuurloos leergedrag
Totaal meta-cognitief

5

6

voor
1
2
3

na
2
2
5

2
0
2
4

2
1
3

voor

7

8

voor
3
4
7

na
4
3
7

voor
1

0

na
2
1
3

1

na
1
2
3

1
3
2
6

3
1
2
6

3
1

1

2

2
2
4

4
5

2

4

Totaal
voor
na
45%
53%
55%
47%
11
19
32%
16%
53%
19

53%
27%
20%
15

Bij 4 VWO zien we een sterke toename in diepte- en concrete verwerking van 22% naar 45% op basis van de totale
aantal toekenning bij de cognitieve leeractiviteiten. Bij 5 VWO was de diepte- en concrete verwerking al hoog met
45%. Deze neemt nog wel iets toe na toepassen van de SPA-methodiek tot 53% en is ook hoger dan de score voor
4 VWO.
Voor de zelfsturing zien we hetzelfde beeld als voor diepte- en concrete verwerking. Bij 4 VWO zien we een sterke
toename in zelfsturing van 14% naar 40% op basis van de totale aantal toekenning bij de meta-cognitieve
leeractiviteiten. Bij 5 VWO was de zelfsturing al hoger dan voor 4 VWO (32%). Deze neemt ook nog toe na
toepassen van de SPA-methodiek tot 53% en is ook duidelijk meer dan voor 4 VWO.
Voor het stuurloos leergedrag zien we zowel bij 4 VWO al voor 5 VWO een sterk afname na de interventie met de
SPA-methode. Het stuurloos leergedrag was voor de interventie voor beide klassen ongeveer gelijk (4 VWO 57% en
5 VWO 53%). Na de interventie is het stuurloos leergedrag bij 4 VWO gedaald naar 30 % en bij 5 VWO zelfs naar
20%.
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Uitkomst hardop denken opgave per participant
Alle participanten, behalve 1 en 8, hebben na de interventie met de SPA-methode meer diepte- en concrete
verwerking toegepast (zie tabellen 14 en 15).
TABEL 14. UITKOMST LEERACTIVITEITEN HARDOP DENKEN OPGAVE VOOR EN NA WERKEN MET SPA-METHODE 4 VWO PER PARTICIPANT

Participant

1

Cognitief
(a) Diepte- en concrete
verwerking
(b) Stapsgewijze
verwerking

voor

Totaal cognitief

0

Totaal 1
Na

1

2

Totaal 2

3

Totaal 3

voor na

voor na

voor

na

voor na

voor

na

0%

0%

1

2

20%

50%

1

3

25%

50%

0%

100%

4

2

80%

50%

3

3

75%

50%

5

4

4

6

1

1

33%

33%

2

0%

50%

1

0%

33%

1

0%

25%

2

1

67%

33%

1

1

100% 25%

3

3

1

4

1

Meta-cognitief
(c) Zelfsturing

1

0%

33%

(d) Externe sturing

2

1

67%

33%

(e) Stuurloos leergedrag

1

1

33%

33%

Totaal meta-cognitief

3

3

TABEL 15. UITKOMST LEERACTIVITEITEN HARDOP DENKEN OPGAVE VOOR EN NA WERKEN MET SPA-METHODE 5 VWO PER PARTICIPANT

Participant
Cognitief

5
voor na

(a) Diepte- en
concrete
1
verwerking
(b) Stapsgewijze
2
verwerking
Totaal cognitief

Totaal 5
voor na

6
voor

Totaal 6

7

Totaal 7

voor na

voor na

voor na

voor na

voor

na

1

1

100%

33%

2

0%

67%

20%

100%

0%

0%

80%

0%

33%

40%

2

0%

67%

3

4

43%

57%

2

67%

40%

1

0%

33%

4

3

57%

43%

7

7

5

2

2

0

Totaal 8

na

2

3

8

3

1

3

1

2

Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(d) Externe
sturing
(e) Stuurloos
leergedrag
Totaal metacognitief

0
2

1

4

3

50%

67%

0%

0%

50%

33%

1

0%

17%

3

3

50%

75%

2

3

50%

50%

1

1

17%

25%

2

2

50%

33%

2

33%

0%

4

6

6

4

4
5

2

Voor de zelfsturing is dit met uitzondering van participant 2 ook het geval. Het stuurloos leergedrag is voor alle
participanten, behalve voor participant 1 (gelijk gebleven), afgenomen.
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TABEL 16. PAIRED SAMPLE T-TEST WAARIN DE RESULTATEN VAN HET HARDOP DENKEN NA DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN MET DE
RESULTATEN VOORAFGAAND AAN HET ONDERZOEK

Paired Differences

t

pwaarde

Gemiddelde

Std.
afwijking

Std. fout

(a) Diepteen concrete
verwerking
(b)
Stapsgewijze
verwerking
Metacognitief

0,05131

0,16592

0,06271

0,818

0,444

0,02393

0,25783

0,09745

0,246

0,814

(c)
Zelfsturing

0,05601

0,13138

0,04966

1,128

0,302

(d) Externe
sturing

-0,05730

0,19693

0,07443

-0,770

0,471

(e) Stuurloos
leergedrag

-0,07396

0,08345

0,03154

-2,345

0,057

Cognitief

Echter als we kijken naar de paired sample T-test (zie tabel 16) waarmee we de betrouwbaarheid getoetst hebben,
lijken er weinig significante veranderingen te zijn. De t-waarde geeft het gemiddelde verschil aan dus in dit geval
de toename of afname in bepaalde leeractiviteiten. De p-waarde geeft de significantie van het gevonden verschil
aan. Normaliter wordt een resultaat als significant beschouwd als de p-waarde onder de 0.05 ligt. Echter in ons
onderzoek maken we gebruik van 0.10 als kritische grens, omdat we een kleine groep participanten hebben en dus
een lage n-waarde. In dat geval lijkt het stuurloos leergedrag significant te zijn afgenomen (t= -2,345; p= 0,057).

Tot slot is er gekeken naar de scores van de participanten op de leerstijl vragenlijst voorafgaand aan de interventie
mede als de score die zij aan het eind van de begeleiding behaald hebben op alle leeractiviteiten.
In grafiek 1 staat een overzicht van de scores per leeractiviteit. Links staan de gemiddelde scores van de
participanten voorafgaand aan de begeleiding. In het midden de scores na afloop van de begeleiding. Rechts is het
verschil tussen de scores voor en na. Voor het trekken van definitieve conclusies over de leerstijl vragenlijst is een
ANOVA test gedaan (zie tabel 17).
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GRAFIEK 1. SCORE LEERSTIJL VRAGENLIJST PER LEERACTIVITEIT VAN DE PARTICIPANTEN (N=9) PER VOOR EN NA DE INTERVENTIE MIDDELS
SPA, COACHING EN HUISWERK BEGELEIDING. TOT SLOT OOK EEN OVERZICHT VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE SCORE VOOR EN NA.
TABEL 17: DE SCORES UIT DE ANOVA TEST PER LEERACTIVITEIT

Leeractiviteit
Cognitief
(a) Diepte- en concrete verwerking
(b) Stapsgewijze verwerking
Meta-cognitief
(c) Zelfsturing
(e) Stuurloos leergedrag

p-score (ANOVA)

F-waarde

0,47
0,03

2,29
26,43

0,28
0,38

2,18
1,38

Binnen de cognitieve leeractiviteiten is er geen significant verschil in het toepassen van diepte- en concrete
verwerking na afloop van de interventie. Voor deze activiteit is dus niet de gewenste verbetering bereikt.
Er lijkt wel een significante toename in stapsgewijze verwerking te zijn (F= 26,43; p= 0,03). Hieruit volgt dat de
participanten na afloop van het onderzoek een stapsgewijze verwerking meer toepassen dan voorafgaand aan de
interventie. Dit is ook het verwachte resultaat aangezien SPA helpt met het opbreken van een opgaven in
verschillende stappen.
Voor de meta-cognitieve activiteiten geldt dat de toename van zelfsturing en afname van stuurloos leergedrag,
zoals zichtbaar in grafiek één, niet significant is.

19

Voor de derde deelvraag “Is de SPA-methode een middel dat leerlingen aanspreekt om aan te zetten tot diepte- en
concrete verwerking?” is een vragenlijst als analyse gebruikt (bijlage 2). Hieronder worden de antwoorden op de 7
vragen verder uitgewerkt. Uiteindelijk hebben slechts vijf participanten de vragenlijst ingevuld. De participanten
hebben de vragenlijst anoniem ingevuld. De antwoorden kunnen daarom niet gerelateerd worden aan de eerdere
resultaten. In onderstaande tabel 18 staat een korte samenvatting van de antwoorden. De participanten worden a
t/m e genoemd.
TABEL 18. OVERZICHT ANTWOORDEN VRAGENLIJST ERVARING PER PARTICIPANT

Participant
Vraag
1. Welke
leerstijl had je
en welke denk
je nu te
hebben?
2. Hoe vind je
het om je
huiswerk te
maken?
3. Wat vind je
moeilijk aan de
opdrachten die
je maakt?
4. Heeft de
SPA-methode
je geholpen?
5. Wat beviel je
goed aan de
SPA-methode

6. Wat beviel je
minder goed
aan de SPAmethode
7. Zou je de
SPA-methode
vanaf nu blijven
gebruiken?

a

b

c

D

e

Oefenen m.b.v.
opdrachten

Iets proberen
Nu eerst kijken
wat je hebt

Eerst chaotisch,
nu iets
gestructureerder

Een slechte, nu
meer
visualiseren

Veel oefenen,
soms even
overlezen

Niet leuk.
Beheers de stof
vaak nog niet

Niet leuk

Minder

Niet zo erg, als
het maar lukt

Niet geweldig

Moeilijk om
tekst door te
nemen. Wat
wordt er nu
gevraagd.
Een beetje

Veel onnodige
tekst

Hele specifieke
dingen

Eruit halen wat
nuttig is

Onderscheidt
maken tussen
hoofd- en
bijzaak

Ja

Ja

Ja, maakt het
duidelijker

Ja een beetje

Overzichtelijk

Eerst alle
gegevens
opschrijven

Stapsgewijs

Dat de vraag
beter begrepen
wordt

Niet altijd
visualiseren

De nacontrole

Het onthouden
ervan

Niks

Visueel in beeld
brengen van de
vraag door
schematische
tekening
Sommige
stappen iets
overbodig

Wel bij mol
sommen

Gedeeltelijk

Ja

Ja, zeker als ik
er niet uit kom

Bij moeilijke
vragen wel

Bij vraag één geven de participanten geen antwoord over de leerstijl die zij hebben, maar meer over de wijze hoe
zij leren. Uit vraag twee blijkt dat, op een na, alle participanten het niet leuk vinden om huiswerk te maken. Uit
vraag drie blijkt dat de participanten het vooral moeilijk vinden om de tekst door te nemen en er achter te komen
wat er gevraagd wordt. De SPA methode heeft hiermee geholpen blijkt uit de antwoorden van vraag vier. Verder
blijkt uit vraag vijf en zes dat elke participant positieve en negatieve opmerkingen over de SPA-methode heeft. Uit
de laatste vraag blijkt dat de participanten de SPA-methode willen blijven gebruiken, maar niet altijd. Dit hangt
voornamelijk af van het type opdracht en de moeilijkheidsgraad.
Concluderend kunnen we stellen dat de participanten overwegend positief zijn en de aanpak (gedeeltelijk) willen
blijven toepassen bij lastigere opgaven.
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Met behulp van de leerstijl vragenlijst is bepaald welke leeractiviteiten leerlingen voornamelijk toepasten.
Leerlingen scoren gemiddeld het hoogst bij de cognitieve leeractiviteiten op de stapsgewijze verwerking en voor
de meta-cognitieve leeractiviteiten op externe sturing. Dat binnen de cognitieve activiteiten de diepte- en concrete
verwerking lager scoort is volgens verwachting aangezien dit een strategie is die deze leerlingen nog moeten
ontwikkelen. Binnen de meta-cognitieve activiteiten liggen de uitslagen dicht bij elkaar en wordt er zowel gebruik
gemaakt van zelfsturing als van stuurloos leergedrag. Deze resultaten zijn volgens verwachting aangezien eerdere
studies vergelijkbare resultaten lieten zien (van den Boom et al. 2004; Donche, Coertjens, and Van Petegem 2010).
De participanten die we in het vervolg van ons onderzoek hebben meegenomen scoorden boven gemiddeld hoog
op stuurloos leergedrag (>3) binnen de meta-cognitieve activiteiten is dit dan ook waar de leerlingen het hoogst op
scoren. Binnen de cognitieve vaardigheden worden door de participanten over het algemeen lager gescoord op
diepte- en concrete verwerking dan stapsgewijze verwerking. In eerder onderzoek werd al aangetoond dat een
klein percentage leerlingen een diepte- en concrete verwerking toepassen (30%) ten op zichten van een
oppervlakkige verwerking (70%) (Boekaerts, Otten, and Simons 1997). Leerling 6 lijkt een uitzondering op deze
regel. Dit zou misschien kunnen liggen aan een gebrek van discipline waardoor er weinig zelfsturing plaats vindt,
terwijl deze leerling wel diep en concreet de stof kan verwerken.
Voor de 8 participanten geldt dat binnen de cognitieve leeractiviteiten de interventie door middel van de SPAmethode lijkt te leiden tot een toename in de stapsgewijze verwerking. Zie hiervoor de ANOVA test (tabel 17). Dit
is verklaarbaar aangezien de SPA-methode letterlijk een stappenplan is die helpt bij het structureren van opgaven.
Echter bij het hardop denken lijken de resultaten wisselend. Participant 1 schiet van 0% naar 100% terwijl bij
participant 5 een vermindering van 80% naar 50% optreedt. Er is geen significante toename in diepte- en concrete
verwerking, maar kijkend naar de individuele resultaten van de participanten bij het hardop denken (tabel 14 en
15) zien we toch een toenamen bij alle participanten behalve 1 en 8. Deze laatste twee trekken de gemiddelde
toename dus flink omlaag terwijl participant 6 bijvoorbeeld van 0% naar 67% gaat. Ondanks dat de SPA-methode
helpt om opgaven te structuren, lijkt het niet significant aan te zetten tot dieper verwerken. Dit zou kunnen liggen
aan de kleine steekgroep aangezien bij een groot gedeelte van de groep wel vooruitgang is geboekt. Daarbij is
misschien meer tijd nodig voor deze interventie om aan te zetten tot diep leren. Naarmate de SPA-methode
onbewust wordt toegepast, kunnen leerlingen misschien toe komen aan diep verwerken van stof.
Wanneer gekeken wordt naar de hardop denken opgaven lijkt binnen de meta-cognitieve activiteiten het stuurloos
leergedrag significant te zijn afgenomen (t=-2,34; p=0,06). Bij alle 8 participanten neemt het stuurloos leergedrag
procentueel af. Participant 8 heeft hierbij de grootste afname van 80% naar 0%. Wanneer naar de verschillen
tussen de participanten in 4 VWO en 5 VWO wordt gekeken, blijkt bij de hardop denken opgave dat het stuurloos
leergedrag in beide groepen sterk is afgenomen van 57% naar 30% voor 4 VWO en van 53% naar 20% bij 5 VWO.
De leerstijl vragenlijst resultaten zijn echter niet significant volgens de ANOVA test (tabel 17). Toch laten alle
participanten met uitzondering van participant 4 en 6 een afname of geen verschil zien in stuurloos leergedrag.
Ook hier geldt dat een grotere steekproef meer duidelijkheid zou kunnen geven en wellicht zou kunnen leiden tot
een significant verschil. Een afname in stuurloos leergedrag valt mogelijk te verklaren doordat de SPA-methode
helpt om opgaven te structuren, waardoor de participanten handvatten hebben om de opgaven te kunnen maken.
Dit is mede volgens verwachting aangezien de SPA-methode helpt bij het aanpakken van een opdracht.
Aangezien de SPA-methode, als interventie middel, een soort externe hulp betreft, werd geen toename in
zelfsturing verwacht. Wel was de verwachting dat een toename in externe sturing te zien zou zijn, omdat de SPAmethode, evenals de interventies van de docent, tactieken zijn waarbij de leerlingen even aan het handje word
genomen. De externe sturing konden we echter niet meten met behulp van de leerstijl vragenlijst omdat de
resultaten hiervan niet betrouwbaar waren gezien de lage cronbach’s alpha waarde. Echter ook de hardop denken
resultaten gaven geen significante verschillen. Dat er geen significante toename is in externe sturing zou ook hier
te wijten kunnen zijn aan het klein aantal toekenning van leeractiviteiten die gegeven konden worden (5-10) in de
kleine opgaven bij het hardop denken. Hierdoor zijn de veranderingen in percentage per leerstijl soms zeer hoog.
Wanneer de participanten langere en/of meer opdrachten zouden maken, waardoor er veel meer toekenningen in
leeractiviteit zijn voor en na de interventie met de SPA-methode, zal de nauwkeurigheid toenemen. Hierdoor kan
beter aangetoond worden of er een percentuele verandering in leeractiviteiten is.
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Uit de antwoorden op de vragenlijst ervaring kan geconcludeerd worden dat de participanten overwegend positief
zijn over de SPA-methode en de aanpak (gedeeltelijk) willen blijven toepassen bij lastigere opgaven. De vragenlijst
ervaring is door 5 participanten anoniem ingevuld. Hierdoor kunnen we de antwoorden van de vragenlijst niet
koppelen aan de resultaten van de leerstijlvragenlijst en de hardop denken opgaven. Toch geven de antwoorden
van de participanten wel een beeld hoe de participanten de SPA-methode hebben gevonden en vooral of de
participanten zelf vinden dat zij de SPA-methode op een nuttige manier kunnen toepassen bij het oplossen van
opdrachten.
Als eindconclusie kan gesteld worden dat de interventie met behulp van SPA-methode mogelijk leidt tot
verandering in leeractiviteiten. Er is vooral een toename in het toepassen van een stapsgewijze verwerking en een
vermindering in stuurloos leergedrag. Bovendien spreekt de SPA-methode leerlingen aan en hebben zij het
overwegend positief ervaren. Desalniettemin betreft het een (te) kleine streekproef en (te) korte hardop denken
sessies om hier harde conclusies te kunnen trekken.
Naar aanleiding van boven genoemde resultaten en vooral de significante toename van stapsgewijze
verwerkingen, naar aanleiding van de interventie met SPA, is het belangrijk om in het vervolg meer te richten op
het stimuleren van diepte- en concrete verwerking. Dit kan mogelijk bereikt worden door de SPA-interventie over
een langere termijn uit te voeren, waardoor het uitvoeren van de SPA-methode onbewust gebeurd en leerlingen
meer tijd en rust krijgen om leerstof diep en concreet te verwerken. Bij het diep en concreet leren verwerken zou
de docent kunnen helpen door middel van het stellen van kritische vragen en de leerlingen stimuleren om
verbanden te leggen.
Ondanks dat er vanuit de leerstijl vragenlijst resultaten geen significante verschillen leken te zijn ten opzichte van
stuurloos leergedrag, was er vanuit het hardop denken wel een significant verschil zichtbaar. Om hier een
eenduidig antwoord in te vinden zou dit onderzoek grootschaliger herhaald kunnen worden om zo de fouten die
komen kijken bij een kleine steekproef er uit te halen.
Al met al lijkt de SPA-methode leeractiviteiten te beïnvloeden. Dit onderzoek geeft als eerst onderzoek in deze
richting een mooie basis implementatie en heeft hiermee aangetoond dat een dergelijke interventie zoals de SPAmethode potentie heeft om leeractiviteiten positief te stimuleren. Wij adviseren dan ook om de SPA-methode aan
te bieden aan leerlingen op middelbare scholen. De leerlingen kunnen er baat bij hebben en volgens onze
resultaten schaadt het in elk geval niet. Bovendien hopen we met deze resultaten soortgelijk onderzoek te
stimuleren, maar raden wij aan in een vervolgonderzoek gebruik te maken van grotere steekproeven.
Een ander punt van aandacht is dat dit onderzoek werd uitgevoerd door twee stagiaires. Er kan meer invloed
uitgeoefend worden wanneer dit onderzoek wordt uitgevoerd door een docent die bij alle lesuren van de klas
aanwezig is. In dat geval kan de docent in alle lessen ondersteunen en begeleiden in het gebruik van de SPAmethode.
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BIJLAGE 3: HARDOP DENKEN OPGAVE
Hardop denken opdrachten voor start onderzoek 9-5-2016
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Diepte- en concrete verwerking
Stapsgewijze verwerking
Zelfsturing
Externe sturing
Stuurloos leergedrag

4 VWO

P ARTICIPANT 1
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes te verhitten met ijzererts. Stel dat ijzererts voor vijfentachtig
massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes omgezet wordt in kooldioxide. Hoeveel kilogram cokes is er
dan nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts?
….Ik vind hem wel moeilijk… zeg wat je denkt. Ja, ik lees hem een keer hardop steeds, in mijn hoofd een paar keer
door… maar misschien moet je hardop lezen, want dan word je meer bewust van, nee dat heb ik dus niet, hmm….
Ik zou het niet weten, nee. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in die hoogoven? Dat is een? Ja, een reactie. Ja, dus als
je een reactie hebt, wat doe je dan eerst? Dan probeer je een, een formule op te stellen...ja. Dus lees de vraag
goed en kijk dan, er staan gewoon gegevens in van hoe de reactie verloopt. Dus probeer dan met in en uit, wat er
in en uit gaat. Dus lees nog eens hardop en als je iets ziet van oké, dit moet aan die kant of aan die kant… (d)
dan denk ik dat er ijzererts aan die kant komt te staan, nee… (e)
Hier, de eerste regel al… Oké, dus ijzer is Fe. Nee, hierzo, wat staat hier? IJzer gemaakt door cokes te verhitten. Dus
ijzer gemaakt is? Verbranden. Als die gemaakt wordt, wat komt er dan te staan? Aan, die kant hè, hij wordt
gemaakt. Oh, dus hier wordt ijzer gemaakt. Ja, door? Dan moet je cokes verhitten dus C moet aan die kant. Juist.
Aan de linkerkant… ehm, met ijzererts. Dat is goed. Dat moet ik even opzoeken in de binas denk ik. Nee, maar
schrijf gewoon even op, eerst. Oké… Ja? Hmm. En dan. Verder lezen, wat staat er nog meer in? IJzererts is
vijfentachtig procent, massaprocent uit ijzeroxide. Dus… Eerst maar even de reactie eerst… moet je dit ook
opschrijven dan? Nee, je moet eerst deze, eerst de reactievergelijking proberen, want het wordt, even doorlezen
wat er nog meer wordt gevormd… Ehm ja cokes worden omgezet in kooldioxide. Dus? IJzeroxide plus kooldioxide
is ijzer. Waar komt die hier te staan? Ehm hier bij kooldioxide… Nou dat is al een basis en nou moet je proberen
om nu die twee even te, wat is dat. Dus dat moet je opzoeken in de binas. Nee, dat staat hier al in de tekst, alles
staat in de tekst in principe…. Eh, moet je dan toch, nee dat hoeft dan niet persé op te, dan moeten die dingen er
zijn… Ja, goed lezen want het staat gewoon in de tekst…. Hmm, ja. Dus? Dit is eigenlijk? IJzertrioxide… hmm… Zeg
wat je nu aan het doen bent, want wat ben je nu aan het kijken. Wat ga je nu doen verder? De kooldioxide, kijken
wat dat is, maar dat staat niet in de tekst wat dat betekent… En ehm, ik weet niet of je hem nou moet kloppend
maken, ja… Wat denk je zelf? Nee, dat hoeft niet persé, of ja het moet wel. Ja ik denk het wel, want…ja… Waarom
denk je wel? Ja, omdat je met kilogrammen dan met vergelijkingen en zo… maar de C ik weet niet precies…. Maar
moet je die niet kloppend maken? Hmm, dat moet wel… even kijken… vijf plusjes en twee minnen dus… Je loopt
een beetje vast even, hè. Ik zou het eerlijk gezegd echt niet weten. Een element kan natuurlijk nooit, nee. Kijk, dit
is een zout hmm? Hmm. Je begon goed, want het was (……) En dit mag nooit, dus drie plus twee minnen, dat mag
niet. Plus één houd je over, dus moet je, die moet je zorgen dat die neutraal is. Hoe doe je dat? Hoe maak je
ijzeroxide dan neutraal? Dat heb je denk ik wel gehad… Ja, maar dat weet ik allemaal niet zo goed meer, maar
volgens mij dat je dan deze keer twee doet en dan, ja, die keer drie doen en dan heb je hele getallen. Ja, dus twee
maal drie plus drie maal twee, dus waar zet je die dan neer? Ja, hier moet dan een twee en, juist! Ja, kijk en nu heb
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je, en nou nog kooldioxide. Dat zou je eigenlijk wel een beetje moeten weten, denk ik. Bij verbrandingsreacties heb
je dat heel veel gehad. Want kooldioxide is? Anders moet je het opzoeken…. Ik weet nou niet direct wat ik nou
moet zoeken. Weet je nog wel wat koolmonoxide was bijvoorbeeld? Goed nadenken, ook niet meer?... nee, haha.
Ik weet wel dat koolstofdioxide… maar waar zou dat uit bestaan? Koolstof, er staat kool in en er staat oxide in, dus
welk element zou er dan in zitten, waarschijnlijk? De O en de koolstof. Ja dat zou je denken, dus de C. CO twee, ja,
ik weet het weer. Zie je? Maar je kunt ook zien dat je hier C en O’s hebt staan dus dan moeten die ook aan die kant
komen, een grote O. Ja. Ja? En die moet je nu kloppend maken. Oké. Dat zou moeten kunnen. Ik hoop het. Even
kijken… Waar zou je mee beginnen, bedenk dat eens. Met ijzer. Oké, dus dan doe je die eerst. Dus dan is die nog
steeds drie plus volgens mij. Aantallen hè? Oh je hebt er twee, dus dan moet je hier twee voorzetten. En je hebt
hier CO twee, uhm, je hebt drie O’tjes en een C’tje, maar is het dan drie CO twee?... De O is wel de volgende stap
in principe, dus die moet je maar eerst doen. Je bent vanuit hier begonnen, dus hoeveel O’s heb je daar? Drie. Dus
dan moet je die ook maken. Kan je er dan gewoon drie hiervoor zetten? Nee, want je hebt hier al twee inzitten,
dus hoe maak je van twee, drie? Hier een drietje bij zetten. Nee, dat mag niet hè. Dan is het een andere stof. Oké.
Dus als je hier een twee voorzet, wat moet je dan hier voorzetten om daar een drie van te maken? Een eentje.
Nee, want dan heb je er twee, en twee heb je er vier. Dus? Anderhalf. Ja. Dat hebben we nog nooit gehad. Dus,
nou ga je die doen. Die C, anderhalf. Die C moet dan ook anderhalf voorstaan. Maar dat mag niet, dus alles maal?
Twee. Ja. (…) Ja? Weet je het weer zo? Een beetje. Dus dat zijn de stapjes. Oké. Dus nu heb je een reactie. Een
reactie, ja. En die is in, in welke verhouding? Dat is een massaverhouding, nee… dus een? Een aantal hè. Drie van
die met die. En we hebben iets in? Kilogram. Dus we moeten? Grammen rekenen. Dus we moeten omrekenen
van? Kilogram naar gram. Ja, maar uiteindelijk naar? Naar grammen toe, van kilogram naar gram. Het is een
molverhouding hè. Een reactie is een molverhouding in kilogram. Dus je moet weten hoeveel kilogram, hoeveel
mol is dat. En als je weet hoeveel mol dat is, dan weet je ook hoeveel mol je van het andere nodig hebt. En dan kan
je die omrekenen naar aantal kilogram. Dat wordt er gevraagd. (d)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal

2
1
3
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P ARTICIPANT 2
a. Je voegt 25ml 0,10molaire AgNO3 oplossen en 15ml 0,03molaire MgCl2 oplossing bij elkaar er ontstaat een
neerslag geef de reactievergelijking. Uhm… AgNO3 plus MgCl2 uhm even de ladingen opzoeken. Ag is 1+, Mg is 2+
en Cl is 1-. Ik ga naar binas tabel 66b en NO3 is -1. (b)
Ik denk dat je gewoon het plusje weg moet halen ofzo. Dus dan heb je AgNO3 plus MgCl2 is AgNO 3 en MgCl2. (e)
b. Bereken welk ionsoort in overmaat aanwezig is. Uhm… je hebt 25ml van AgNO3 en 15ml van MgCl2 de molaire
massa van Ag is 47 *kijkt in binas* en NO3 is uhm even uitrekenen. Uhm die van N is 7 en die van O is 8 dat is 3 x 8
en dat tel je bij elkaar op en dan zit je op 31. Die van Mg is 12 en die van chloor 17 is 34. Per ding tel je die bij
elkaar op. Dan heb je 78 en 46. (b)
Uhm… ja ik heb een filmpje op internet gekeken over de overmaat berekenen en dan deden ze iets van het aantal
milliliters en de eerste stof keer de molaire massa gedeeld door de andere molaire massa en dan ook nog keer iets.
(c)
Docent: Waar stond je 0,10M ook al weer voor?
0,10mol per liter dus dan weet je hoeveel mol er in één liter zit. Ik schrijf voor mezelf nu even een rijtje op met
milliliter centiliter deciliter liter. Als ik 1 liter heb dan heb ik 1000 ml. Ik heb 25ml dus dan 1000 gedeeld door
uhm…. Iets met die 25, maar ik ben even aan het denken of het keer of gedeeld door is. Ik denk dat het delen door
-3
is… uhm nee ik ga even een verhoudingstabel maken. Dus dan is het 0.10 * 25 / 1000 is 2.5*10 en dat doe ik ook
-4
bij de andere. En daar heb je 0,030 en je moet naar 15. Dus dan is het 15 * 0,030/1000 is 4.5*10 . (b)
Uhm dat is allebei meer dan die 0,10 en die 0,030. Dat is raar want één moet er meer zijn dan 0.10 en 0.030, maar
ze zijn allebei meer… (a)
c. Bereken hoeveel gram van de neerslag kan ontstaan. Neem aan dat de neerslag volledig onopgelost is. Ik ga naar
tabel 45 om te kijken wel met elkaar reageren. Dan doe ik de positieve onder elkaar zetten en de negatieve langs
elkaar. Ag en NO3 lossen goed met elkaar op Mg en NO3 ook. Ag en Cl niet en Mg en Cl wel. Dus dan is het een
neerslag tussen Cl en Mg. En dat wordt Cl2Mg. (b)
Uhm maar je hebt geen mol of iets… uhm even kijken of ik iets van mol ofzo kan vinden. Nu snap ik het even niet
meer… Nee ik weet het niet meer. (e)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
4
1
2
8
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P ARTICIPANT 3
Je voegt 25ml 0,10mol AgNO3 oplossen en 15ml 0,03mol MgCl2 oplossing bij elkaar er ontstaat een neerslag van
AgCl geef de reactievergelijking.
Uhm… I don’t know. Maar er zit toch geen ijzer of zilver in. Oh jawel wacht. Oké ik pak binas. Tabel 45a. Ik maak
zo’n tabel ding waarin je opschrijft of het wel of niet mengt. Uhm. Uhm. Ag en NO 3 lossen goed op Ag en Cl slecht
en Mg en Cl goed en NO3 en Mg goed. Dus dan krijg je dat Ag+ plus Cl- en dan zet je er nog achter uhm aq denk ik.
(b)
+

-

B) Bereken wel ionsoort in overmaat aanwezig is. Ag of Cl . Uhm ik denk dat ik naar dat ding achterin moet gaan
want dat is iets met molariteit. Uhm 98. Uhm. Dan heb je AgNO 3 oplossing 25ml en een molariteit van 0,10 ofzo.
Enn uhm die staat hier en dat is 169,87 gram per mol. Dan heb je de molariteit is gram per liter. ofzo. Of gram per
mol. Mol per liter. En dan uhm heb je dus 0,10 mol per liter en 25ml dus dan heb je uhm. Uhm ik maak een
verhoudingstabel denk ik. En dan hier x en dan x is 0,1 * 0,025 is 0,0025 toch? Rekenmachine pakken. Dat is dan
mol in dit stukje van 25ml en uhm de molverhouding is 1 op 1 of zoiets. Dus dan zit er 0.025mol. Dus dan heb je
+
Ag ion 0,0025 mol aanwezig en uhm dan heb je die andere en dat is MgCl2. Dus dan heb je 15ml en 0,03 mol per
liter. Uhm en dan heb je zo verhouding tabel ding met 1 en 0,03 en 0,015 en x. En x is 0,015 * 0,03. Is 0,00045mol.
Dan heb je een molverhouding van 1 op 2. Dus dan heb je 2x 0,0043 mol Cl- is 0,0009 mol. En 0,0009 is minder als
0,0025. Dus dan is Ag+ ionen in overmaat aanwezig. (b)
C) Bereken hoeveel gram AgCl maximaal kan ontstaan. Neem aan dat het AgCl volledig onoplosbaar is.
Uhm… *lacht* dat is een goeie. Dan heb je maximaal 0,0025, nee maximaal 0,0009 mol staan want anders heb je
niet genoeg mol Cl-. En het is een verhouding van 1 op 1. (a,c)
En uhm ik kijk in de binas en zoek de tabel waar de massa in staat en hoop dat ik er iets mee kan. Ik weet alleen
niet meer waar die staat. Uhm… ik ben op zoek naar die ene met de lijst van ionen of zo iets. Is dat die? Jaa das die.
Dan heb je Ag en dat heeft een atoommassa van 107 nee of wel ja 107,4868. Uhm. Iets Uhh. Ooh wacht dat is
gram per mol, ja gram per mol. Enn dan heb je Cl volgens mij doe ik er echt veel te lang over. 35,453 gram per mol.
En dan uhm 0,0009 * 107,868 das dan hoeveel gram het in totaal is volgens mij. 0,0009*35,453 is 0,031. En dat tel
je dan bij elkaar op denk ik. (b,e)
Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
3

1
5
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P ARTICIPANT 4
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes, C, te verhitten met ijzererts. Stel dat het ijzererts voor
vijfentachtig massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes omgezet worden in kooldioxide, hoeveel
kilogram cokes is er dan nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts?
Uhm… Dan ga ik kijken welke stoffen erin voor komen. Dat zijn die cokes, en ijzererts… uhm, en ijzeroxide… ik weet
niet wat ik moet doen… Nou, je begint in ieder geval op zich, goed zeg maar, dus… maar je moet nog even goed,
want je hebt nog niet alle stoffen zeg maar die, die je hebt, heb je onderstreept, ja… Dat is ook belangrijk. Kijk, wat
zou je nu als eerste moeten doen?... uhmm, wat gebeurt er in de hoogovens? Er wordt ijzer gemaakt van cokes, en
ijzererts… Uhm… moet je dan kijken wat, uh hoeveel massa ijzererts heeft? Maar, de eerste stap wat je doet als je
een reactie hebt, wat zou je dan als eerste willen gaan doen? Een reactievergelijking opschrijven… ehm, juist. Ik
weet niet hoe ik dat uh of ik dat al kan vinden van ijzererts… (………) Dan moet je goed lezen, dit wordt omgezet.
Die? Ja… probeer blijven te praten, wat heb je nu gedaan? Ik moet ijzer, dat moet eruit komen… sowieso de C,
want die staat erin… is dat hierbij want dit is maar een deel ijzertrioxide, en dat andere deel wat moet dat dan zijn.
Misschien is dat dan ook wel niet van belang. Want daar staat niks over in, dus dan moet je soms niet laten
misleiden door wat er… Maar je was goed bezig met de stoffen te omschrijven, dus hoeveel stoffen waren er? Ja,
dat klopt. Ja je hebt er drie nodig, maar je moet ijzer vormen uit cokes en ijzererts. Hmm en wat werd er gevormd?
IJzer. En? Wat heb je net onderstreept? Oh kooldioxide… maar alle cokes worden omgezet in koolstofdioxide….
Dus, waar zou je Dus dat is niet van belang wat je daar, helemaal niet van ijzer, dat wordt kooldioxide. Maar je gaat
een reactievergelijking opschrijven… en wat moet daarin staan? Alle stoffen die je nodig hebt om de stof te
vormen. Ja, dus… die gevormd worden… dus die C moet ook naar de andere kant? Ja dus wat, nee, nee maar wat
wordt die C? Die wordt kooldioxide. Dus? (…) Ja, nee kooldioxide is? Oh, nee CO… CO twee. Dus waar zet je die dan
neer? Aan welke kant? Hier. Ja, dus?... Ja, en dan mis je daar nog iets. Die F twee en die O. Ja, dus en wat zou dat
dan zijn, als je de tekst leest? Dat is die ijzeroxide. Ja. Dat is ijzer plus oxide plus cokes wordt ijzer en kooldioxide…
Ja, en hoe schrijf je ijzeroxide? Want dat is één stof hè, dus. Dat weet ik dus niet. Nee? Weet je waar de drie voor
staat? Uhm voor F (……) drie plus. Ja, dus dat heeft een lading van drie plus en het is één molecuul of één zout, dus
hoe schrijf je dat, hoe schrijf je die soorten plusjes, die moet je gewoon Ja aan elkaar aan elkaar schrijven. En dan
moet dat molecuul qua lading, gelijk zijn aan die twee. Nee, de moleculen zelf. Deze? Die is drie plus, dan mag je
die boven zetten. En zuurstof is? Min, hoeveel? Een? Of twee. Ja, schrijf maar hierboven. En een molecuul moet in
totaal moet qua lading gelijk zijn. En dat is nu niet. Dus dan moet die twee en die drie. Ja. En hier ook de (……). Ja.
Dus dit is (……) en dat staat er ook dus als je goed leest, dan staat dat ook in de tekst zo. (……) Nou, en dan moet je
hier, die massa… nee dat is nog niet, klopt dit nu? Nee dit moet ook nog. Ja, maar qua aantallen atomen? Want
hoeveel ijzer heb je aan de ene kant en de andere kant? Oh nee. Dat moet drie zijn ook. Dat mag niet hè. Dat moet
ervoor. Anders wordt het een andere molecuul. Het moet hiervoor. Maar, waar begin je mee? Wat ga je eerst
kloppend maken? Wat is een handige stap?... Die ijzer? Ja. (……) Ja, inderdaad, want je hebt deze nu gedaan en dan
moet je dat molecuul eerst, dus hoeveel O’s? Drie…. Dat moet hiertussen dan. Maar de aantallen, waar moeten die
voor staan altijd? Hiervoor, maar je hebt helemaal geen (….). Ja, maar je moet het per stapje doen hè. Oh dan
moet die ook drie zijn, eigenlijk. Maar je moet eerst die ene kloppend maken. Je gaat al naar de C toe zonder dat je
eerst de O nu hebt gedaan. Hè, je hebt eerst die ijzer gedaan, nou daar zit ook nog zuurstof in dus. Die klopt. Dus
dan heb je nog die drie, daar maak je nu ook eerst drie van. Hoe kan je hier drie van maken? Tussen haakjes. Maar
hoe kan je hier drie zuurstof staan, hoe kan je dat doen. Dat hoort hier de drie bij. Met aantallen? Maar dit blijft zo,
hier kan je niets aan veranderen, dit is gewoon een molecuul. Hmm. Maar toch wil je drie zuurstof hebben. Dan
doe je het maal? Waar vermenigvuldig je het dan mee als je twee hebt, maar je wilt er drie wilt hebben? Waar zou
je het mee kunnen vermenigvuldigen? Met anderhalf. Ja. Waar zet je die dan? Doe maar eerst, zet maar neer.
Anderhalf, dan heb je die O’s kloppend gemaakt… Nee het mag niet daartussen hè, het moet altijd voor het hele
molecuul…. Ja oké, dus hoeveel C heb je daar nu? Anderhalf. Ja, dat moet je daar ook hebben. Maar die moet dan
hierachter? Nee. aantallen, altijd daarvoor. Nou een halve, je kan geen halve atomen hebben, dus wat doe je dan
alles? Keer twee. Ja. Moet dan alles keer twee? Ja, maar anders kan het niet hè, je kan niet natuurlijk eentje maal
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twee doen, want dan klopt het niet meer. Dus alles maal twee. En dan tussen haakjes? (...) Ja, dus…je moet deze
maal twee doen nu. Jaa. Dat moet ik dan tussen haakjes zetten. Nee, je hebt hier één, dus maal twee komt er
hier…hier heb je anderhalf maal twee komt er hier… je hebt hier twee maal twee is? Vier. En hier heb je anderhalf
maal twee is? Drie. Ja, nu heb je het kloppend. Nou heb je hele getallen en dan kun je het nakijken van klopt het
inderdaad, heb ik geen fouten gemaakt…. Ja. Ja? Het klopt. Dus nu heb je een kloppende, vergelijking. Ja. En wat
zegt die vergelijking? Dat er zowel, uhm, ijzererts en cokes, ijzer en koolstofdioxide… Maar? In totaal dat dus
twee…mol, want we gaan altijd in mol rekenen. Ja. Dat twee mol van die reageert met drie mol van die. Hmm. En
wat is er nu gevraagd? Wat, wat vragen ze nu? Wat, wat, waar moet je antwoord op geven? Dat is vijfentachtig
procent… Ja, maar wat wordt er gevraagd? Wat is uiteindelijk het antwoord waar je naartoe moet werken?... nou
hoeveel kilogram cokes je nodig hebt om tweeduizend kilo ijzererts te maken. Ja. Dus dan moet je met de
verhouding rekenen? Dus de vraag is in kilogram en je hebt iets in mol. Omrekenen… hmm, ik moet molmassa
hebben en die heb ik niet. Nee, oké maar het gaat er om even, even de stappen. Dus wat zou je doen? Dan moet
je, uhm… even kijken… je hebt twee mol van die, van ijzererts en die moet je dan delen door de molmassa, nee
maal, ik noem maar wat. Ja, en dan? Gedeeld door de molmassa, dan heb je het aantal gram en dan omrekenen
naar kilogram. En dan die vijfentachtig procent… nee dat moet je dan eerst nog bij cokes ook doen. Delen door de
molmassa… en dan ook omrekenen naar kilogram… Dit is uiteindelijk gegeven. Dit heb je, je hebt zoveel van
ijzererts. Hmm. En hoeveel van dit zit daar in? Vijfentachtig maal (….) Procent. Ja, dus hoeveel is dat? Tweeduizend
keer nul komma vijfentachtig. Ja, dus. Zeventienduizend… zeventienhonderd bedoel ik. Ik denk al, haha. Ja, dus,
dus je hebt, ja schrijf maar op. Hoeveel ijzeroxide heb je? Zeventienhonderd kilo. Ja, nou, dus dat is nu gegeven…
en nu moet je naar kilogram koolstof. En dat is gevraagd. Dus hoe ga je dit nou doen?... hmm. Dat heb ik je net al
een beetje verteld hè. Dus die cokes, dit heb je hiervandaan hè, daarvanuit, want dat is gegeven… je hebt
kilogrammen, je hebt de reactievergelijking in mol. Dus hoe ga je nu verder?... Je hebt net al een keer verteld. Dit is
twee staat tot drie. Ja, maar dat is in mol. Omrekenen naar kilogram. Nee, maar dit weet je, (…...) Dus wat moet je
daarmee doen? Je hebt iets, een verhouding in mol. Gewoon terugrekenen naar mol? Hmm. Eerst naar gram… Ja,
ik zal er mee stoppen.
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5 VWO

P ARTICIPANT 5
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes, koolstof, te verhitten met ijzererts. Stel dat ijzererts voor
vijfentachtig massaprocent bestaat uit ijzeroxide, ijzertrioxide, en dat alle cokes omgezet wordt in kooldioxide.
Hoeveel kilogram cokes is er dan nodig voor het omzetten van tweeduizend kilogram erts? IJzererts.
Uhh, dan zou ik eh, eerst die tweeduizend kilogram ijzererts ehh… eerst vijfentachtig procent van de ijzeroxide,
keer, of uhh, hoe zeg je dat… ja tweeduizend kilogram ijzererts uh, zorgen dat je bij de ijzertrioxide uitkomt. De
massaprocent daarvan… en dan uh ga ik kijken in de binas. Eeh (e)
… ff opnieuw lezen…… (c)
Ja, dan ga ik hier eh onder elkaar zetten wat ik heb… ik wil naar tweeduizend kilogram ijzererts toe. En dat doe ik
door eh C te doen eh met ijzeroxide. Fe… en dit is plus… ijzerdioxide…(b)
klopt dit…ik durf het niet te zeggen. En dan komt hier nog plus CO bij…hmm. (c)
Stel dat ijzererts voor vijfentachtig massaprocent bestaat uit ijzertrioxide (b)
…oh eh, dan pak ik mijn rekenmachine er ff bij… En dan zet ik hier nul punt vijfentachtig, tweeduizend en dan is dit
gewoon één, en dan wil ik dit weten… en dan kruislings vermenigvuldigen. Eén keer… kan dat kloppen?... Ja, ik
geloof het wel (a). Tweeduizend delen door vijfentachtig en dan is … Stel dat ijzererts… dit is wel een hele moeilijke
vraag die je hebt uitgezocht, dat wel… IJzer bestaat uit eh, nee dat is helemaal niet relevant hier… oké, volgens mij
is het gewoon één staat tot één… en dan heb ik hiervan…ja volgens mij is dat wel gewoon… ooh zo natuurlijk…
hmm, ja… ijzer drie is twee komma negen en dat is Fe drie, vijfenvijftig plus zestien… zesenvijftig punt acht vijf plus
zestien… eh gedeeld door… ehm ja… drie vijf twee (…) gedeeld door. Klopt dat? Tweeëndertig komma negen mol
ijzertrioxide… en dan heb je ook nog tweeëndertig komma negen mol koolstof nodig. En dat is koolstof is twaalf
gram de mol… Dan heb ik eh… ik heb het gevoel dat het niet klopt maar… Ja? Ja. (e)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
2
2
2
7
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P ARTICIPANT 6
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes te verhitten met ijzererts. Stel dat ijzererts voor vijfentachtig
massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes omgezet wordt in kooldioxide. Hoeveel kilogram cokes is er
dan nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts?
Uhm… oh mijn god… Zeggen wat je denkt. Ja, ik denk nog niet zoveel, uh… Ja, uh omdat ijzererts bestaat uit
vijfentachtig massaprocent ijzertrioxide, oh god… Wat nou als je er niet uitkomt?... Je komt hier niet verder nog?
Nee, ik ben hier echt heel slecht in. Wat zou je nou als eerste doen meestal als er iets wordt omgezet, als er een
reactie is? (d)
Ja, een reactievergelijking opstellen, oké… maar ik weet helemaal niet wat cokes is. Is dat alleen een C? hmm. Oké,
uh… dus eh, die ijzererts, die cokes en die ijzererts worden eerst samen verhit, en dan, dan staat er ijzertrioxide en
kooldioxide ofzo? Ik ben hier echt slecht in. Eh… (e)
Lees nog een keer de vraag goed en lees dan per stukje wat er staat en probeer dat dan te verwerken. Dus eerst de
eerste regel. In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door. Oké, stop maar. Wat staat er? (d)
IJzer wordt gemaakt, dus dit samen wordt ijzer? Oké, en dan moet ik eerst de ijzererts opzoeken wat die
samenstelling is? Oh oké, dus C plus Fe drie O twee… toch? Als het goed is, wordt ijzer… ik kom hier echt niet uit.
(e)
Maar wat is ijzer? Ja, dit samen. Maar waar bestaat ijzer uit? Ja, uit die cokes en die ijzererts. Nee, maar ijzer, wat
is ijzer? Puur de stof ijzer. Waar bestaat dat uit? Uit alleen Fe. Fe, hoe kan dit dan, maar vervalt dit allebei? Ja, het
is een reactie hè. Je hebt Fe en wat staat er nog meer? Omzet in? Kooldioxide, dat is dus CO twee… Ja? Oké, ja
uhm… dus van die ijzererts wordt vijfentachtig procent… maar ik weet toch helemaal niet wat ik hiervoor had van
hoeveelheden? Ik weet alleen dat die, uh… Maar wat doe je bij een reactievergelijking als eerste? Kloppend
maken… dan klopt die toch? Ja, oké. Dus je hebt dan drie keer, even kijken… dit is tweeduizend… en dat zijn drie
van die en twee O’s… pfff… Je vindt het moeilijk hè? Ja, ik ben hier echt heel slecht in. Nou, goed dat we je gaan
helpen, want… Lees nog eens, wat moet je nu uitrekenen? Lees nou eens die laatste zin. Hoeveel gram cokes is
nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts? Maar er ontstaat geen ijzererts. Nee, door
omzetting. Dus? Dus die, en dan moet je die uitrekenen. Dus je hebt om dit te maken tweeduizend kilogram
ijzererts nodig? Ja, en hoeveel van die dan. En als je iets in kilogram hebt, wat moet je dan? Eerst omzetten naar
mol. Ja. Dus delen door de molmassa. Even kijken, eerst naar gram. Dat is, hoeveel gram. En van grammen mol, is
maal de molmassa trouwens. Dus dan zoek ik die molmassa op, even kijken… Vertel maar even wat je doet, hoe je
het gaat doen. Dus je zoekt de molmassa op en dan, wat reken je dan uit? Ja, de mol naar gram. En als je dat hebt,
wat ga je dan doen? De verhoudingen. Ja, in? Mol per gram. En dan? En dan keer zoveel dat er uitkomt. Ja, dat zijn
die stapjes wel. (d)
Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal

2
2
4
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P ARTICIPANT 7
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes te verhitten met ijzererts. Stel dat ijzererts voor vijfentachtig
massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes omgezet wordt in koolstofdioxide. Hoeveel kilogram cokes
is er dan nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts?
Oké, ik moet nou denk ik eerst een reactievergelijking gaan maken en ik heb, ijzer wordt gemaakt dus die zit
sowieso al na de reactiepijl. En ijzer is Fe, dat weet ik toevallig dus dat schrijf ik alvast op. Ehm, stel dat ijzererts
voor vijfentachtig massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes worden omgezet in koolstofdioxide. Dus,
er wordt ook koolstofdioxide gevormd. Dat is CO twee. En, je hebt cokes. (b)
Oh wacht er staat stel dat ijzererts, oh oké wacht die Fe dat klopt niet, dat moet ijzertrioxide zijn. (a,c)
Dan ga ik even in de binas kijken, daar staat ijzer drie, dus die lading van ijzer is sowieso al drie en ik weet daarvan
ook, ik zie dat, dat is O twee. Dan moet ik even kijken welke binas dat ook alweer is. Ehm… volgens mij zesenzestig
daar ergens… ik ga even naar de elementen, daar ga ik zuurstof opzoeken en daar staat dat O twee de lading
inderdaad twee min is. Dus dan moet je, even kijken, als Fe drie plus is en O is twee min, dan moet ik dus even
kijken, twee ijzer hebben en dan van de O moet ik er drie hebben. Dus dan krijg ik Fe twee O drie. En dat is dan wat
er geproduceerd moet worden. (b)
En, uh, je had dus nodig, cokes. Dat is gewoon alleen het element C, staat er gewoon achter dat had ik nog
helemaal niet gezien. Uh, oh en die worden verhit met ijzererts, oké. (a,c)
Huh… oké dit vind ik een beetje raar, want ik snap niet wat er nou wel moet staan. Oké, ik ga even ijzererts, dat
moet ik even opzoeken wat dat nou precies is want dat snap ik nou niet helemaal. (c)
Er staat hier stel dat ijzererts voor vijfentachtig massaprocent bestaat uit ijzertrioxide, ehm... ehm… oké, ik denk
nou dat die reactievergelijking helemaal niet zo belangrijk is, je hebt ijzererts die bestaan dus uit de Fe twee O drie
en dan waarschijnlijk, ik weet niet waar ze voor de rest nog meer uit bestaan, maar dat is dus vijfentachtig procent.
Uhm… daar moet ik dan eigenlijk de molmassa van hebben… oké ik ga eerst even van die cokes de molmassa
opzoeken, dat is C… dan moet ik altijd in de binas zoeken, dat is twaalf komma nul een. En dan een mol per gram,
ja ik moet die molmassa van ijzererts hebben (e)
… hmm… Ja, nu loop ik dus een beetje vast… Dat merk ik. Uhm… Dit moet je even nog niet gebruiken. Ja, ik zit met
die ijzertrioxide. Dit is goed, hier moet je mee beginnen. Dit. Ja? Maar wat staat er dan zeg maar, ik vraag me af die
Fe twee O drie, die ijzeroxide, die wordt, die maken het toch of wordt er ijzer gemaakt? Oké, dus het is dus zo.
Klopt dat dan? Ja. (d)
Oké. Nou dan moet ik die eerst goed zetten. Uhm even kijken, hoe die reactievergelijking gaat. Ik hebt drie O
nodig, dus dan moet ik hier waarschijnlijk drie voor zetten en hier twee en dan krijg ik vier Fe, zes O, hier krijg ik
drie C en zes O. Dan moet ik hier een vier voor zetten, want dan heb ik hier ook vier Fe en ik heb in totaal drie C
dus moet hier een drie voor, dus de reactievergelijking is drie C plus twee Fe twee O drie wordt drie CO twee plus
vier Fe. Uhm, maar nou moet dus die reactievergelijking. Dan ga ik even, van die ijzererts ga ik, uh, de molmassa
berekenen. Fe twee O drie, uhm… Even in de binas zoeken, negenennegentig. Fe is vijfenvijftig komma
vijfentachtig maal twee. O is zestien maal drie. Even kijken … daar heb ik een rekenmachine voor nodig (…). Dat
maakt niet uit, het gaat om het idee, hoe je het aanpakt. (b)
En dat wordt dan honderd, ik denk honderdelf komma zeven? Volgens mij, en dat tel je dan bij elkaar op, dus dan
krijg je honderdnegenenvijftig komma zeven mol per gram, nee gram per mol… uhm, dus, even kijken. Maar dat is
vijfentachtig massaprocent dus dat moet nog maal nul komma vijfentachtig doen en dan heb ik het echte getal.
Uhm… (e)
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Nou ik heb daar dus tweeduizend kilo daarvan, van dat getal dat ik maal nul komma vijfentachtig heb gedaan, dus
dan moet ik in een kruistabel. Dus dan heb ik een mol is zoveel gram, en ik heb twee komma nul maal tien tot de
macht zes gram. Ehm, ja. Dan krijg je dus hoeveel, uhm even kijken, hoeveel mol ik daarvan nodig heb voor die
tweeduizend kilo ijzererts. Dat is dus, ehm, even kijken, wat had ik hier oh ja, twee komma nul maal tien tot de
macht zes gedeeld door, ja die honderdnegenvijftig komma zeven maal nul komma vijfentachtig. (b)
En daar komt dan uit hoeveel mol ik nodig heb voor die stof. En dan moet ik dus, ehm, verhouden met elkaar, want
dan heb ik dan eigenlijk, dan is zeg maar, nee de verhouding van cokes tot ijzererts is drie staat tot twee. Dus
eigenlijk anderhalf staat tot een. Dus dan moet ik dat getal wat hier uit komt moet ik maal anderhalf doen. En dan
weet ik dus hoeveel mol ik heb van cokes. En dan heb ik dus de molmassa van cokes, dat is twaalf komma nul een,
dan moet ik nog even een mol was twaalf komma nul een gram, en ik heb, even kijken, zoveel mol. En daarmee
zou ik dan kunnen berekenen hoeveel mol, ja hoeveel gram ik nodig heb van de cokes.(a) Ja, prima!

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
3
4
3
1
2
13
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P ARTICIPANT 8
Je voegt 25ml 0,1... das toch mol per Liter?... M is mol per liter oké. AgNO3 oplossingen 15 ml blabla MgCl2
oplossing bij elkaar. Er ontstaat een neerslag. Geef de reactievergelijking. oké neerslag… wat is ook alweer een
neerslag. Nou ga ik in mijn binas kijken en even het woord neerslag kijken…(c)
volgens mij staat die er niet in… nee staat niet in binas. Neerslag ik heb echt geen idee wat een neerslag is. (e)
Hulp: “als je tabel 45 ziet helpt dat?”
Oh jaaa… AgNO3 en MgCl2… Oh dan moest je een tabelletje maken ofzo en dan doe ik hier AgNO3 en hier
MgCl2…is dat raar wat ik doe? En nou moet ik kijken of die goed oplosbaar zijn en zo. NO3 oh dit is NO3 min na
dan zal dat wel. Mg2+ zal dan ook wel. Oh ja en dan moet nog Cl... even kijken. Dit klopt dus niet. Oooh ik moet de
positieve en negatieve ionen aan 1 kant zetten. Ik weet echt niet wat ik nu aan het doen ben. (e)
-

-

2+

+

2+

3-

2+

3-

+

NO3 Cl en Mg en Ag . Nou ga ik kijken of Mg en NO goed oplosbaar zijn ja… Cl- en Mg ook, NO en Ag ook,
dan moet dit wel niet goed oplosbaar zijn want dat is de enige die overblijft… jup. (a)
En nou…
+

-

Dan moet ik dus iets doen met Ag en Cl . Ik weet echt niet meer hoe dat moet. Even denken. Ik weet echt niet wat
ik er mee moet. Ik denk dat ik ze met elkaar moet laten reageren ofzo. Is dat raar? Oké, ik ga ze met elkaar laten
reageren, maar ik heb geen idee waarom. Nee, dit klopt niet, wacht. Ik schrijf eerst gewoon wat met elkaar gaat
reageren plus MgCl2. Ik weet echt niet meer hoe dat moet. Ik weet echt niet wat ik hier mee aan moet. (e)
Oké dit was A nu naar B
B) Bereken wel ionsoort in overmaat aanwezig is. Oh ja overmaat wat moet ik daar ook alweer mee. 25ml 0,1 mol
per liter. oké, ik ga denk ik maar gewoon kijken hoeveel de molaire massa van deze zout is of is dat raar? AgNO3…
nu schrijf ik de massa’s over uit de binas en… ik weet het verder echt niet. (e)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
1
4
6
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Hardop denken opdrachten na onderzoek 27-6-2016
4VWO

P ARTICIPANT 1
In een ruimte van één liter, een groene lijn wordt vijf komma zesenvijftig mol NH drie gebracht. De temperatuur in
de reactor is vierhonderd graden Celsius. Het evenwicht tussen ammoniak, stikstof en waterstof stelt zich in.
Bereken de evenwichtsvoorwaarde.
Ehm, ja dan teken je eerst een reactor… en dan gaat er ehm NH drie in… en het evenwicht tussen ammoniak,
stikstof en waterstof stelt zich in. Dus, ehm, in de reactor wordt dan ammoniak en stikstof en waterstof gedaan…
eh stikstof is N twee… en waterstof ook H twee, en ammoniak is NH drie… En je weet dat de K, is, wacht eerst een
reactievergelijking… dus dan heb je N twee plus H twee wordt NH drie, alleen dat kan ook weer de andere kant op.
(….) Dus de K is, rechts delen door links… dus die zet je dan onder elkaar (b, c)
… uhm… dan maak je een BRE tabel, denk ik…. En daar zet je de NH drie, de N twee en de H twee bij…. Uhm… bij
vierhonderd graden daar dat lijntje zie je rond de dertig procent zit, dus… ehm… dan moet je dertig procent van
vijf komma zesenvijftig mol, hebben… en meer weet ik niet. Verder kom ik niet… (e)
Kan je die niet invullen? Ehm hier dan, het begin is dan vijf komma zesenvijftig. Hmm. En hier heb je dan nul van.
Oké. En ja dan moet je hier dan dertig procent van hebben, maar ik heb geen rekenmachine. Nee, nou prima!
Snapte je het of niet? Hmm. (d)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
1
1
1
4
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P ARTICIPANT 2
In een ruimte van een meter wordt vijf komma zesenvijftig mol NH drie gebracht. De temperatuur in de reactor is
vierhonderd graden Celsius. Het evenwicht tussen ammoniak, stikstof en waterstof stelt zich in.
Ik ga even tekenen… uhm… oh er wordt NH drie ingedaan, en dan erin zit N twee H twee en… dat was het. Dan
moet je eerst een reactievergelijking maken. N twee plus H twee is NH twee en alles is een gas, ik bedoel een
vloeistof. Uhm bij vierhonderd graden, oh nee eerst de evenwichtsvoorwaarde… ik heb hem nog niet kloppend
gemaakt, nu wel. (a, c)
NH drie tot de macht twee gedeeld door N twee maal H twee tot de derde. En dan ga ik even een (……)tabel
maken….met N twee H twee en NH drie. Je hebt vijf komma zesenvijftig mol NH drie en… je hebt uiteindelijk na
vierhonderd graden oh iets van dertig procent over…dat is één komma zes zes acht … dus dan heb je aan het einde
nog drie komma, grapje andersom, je hebt één komma zes zes acht over dus dan heb je nog, dan is dat drie
komma acht negen twee bij de O. (b)
Als dat hier min is, is dat hier plus…(a)
Uhm… Ja… dan snap ik het niet meer. Naar de molverhouding kijken. Oh ja, dit is twee, dan is deze drie komma
acht negen twee gedeeld door twee… en de andere nog een keer drie… maar dan heb je nog steeds geen B of
E….(e)
Wat heb je dan niet? Maar wat zijn die dan? Zijn die ook vijf komma zesenvijftig? Nee, wat zijn die in het begin?
Ooh nul… oh…. En dan kan ik invullen. Nee, dat hoeft niet, dat is goed. (b, d)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
2
2
1
1
1
7
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P ARTICIPANT 3
Uhm, ik begin wel met een (….)tabel. Eerst de vraag lezen altijd. Moet ik die hardop lezen? Ja. Oké, kijk voor deze
opgave alleen naar de groene lijnen, het is zwart-wit dus dat kan niet. In de ruimte van één liter wordt vijf komma
zesenvijftig mol NH drie gebracht. De temperatuur in de reactor is vierhonderd graden Celsius. Het evenwicht
tussen ammoniak, stikstof en waterstof stelt zich in. Bereken de evenwichtsvoorwaarde.
De K-waarde is rechts door links delen… concentraties… en uhm… dan moet je een reactievergelijking maken (a)
en dat is uhm, N twee plus H twee en dan een pijl en dan NH drie en de… faseaanduiding dat weet ik niet dus die
laat ik even weg. En ehm, dan maak je een (….)tabel… oh en ik moet dat ding nog kloppend maken, dan heb je
twee NH drie en dan heb je drie H twee en dan klopt die volgens mij… Je begint met vijf komma zesenvijftig mol
van die NH drie en dan H twee en N twee heb je nul en dan kijk je bij vierhonderd graden. En dan heb je, welke
lijnen moet ik kijken. Bij de lichtste. Deze? Ja, ja. En die, oké. Uhm… dan heb je eh ongeveer dertig procent van NH
drie van wat je eerst had zeg maar, dus dan doe je, uhm, vijf komma zesenvijftig keer nul komma drie is, ik heb
geen rekenmachine. Uhm, dus dan kom je uit op één komma zes zes acht mol NH drie aan het eind, dus dan doe je
vijf komma zesenvijftig min één komma zes zes acht is drie komma acht negen twee en dat gaat weg dus daar
moet een min voor. En dan heb je nog, uhm… N twee en H twee en daar gaat dan… iets bij… ehh, zeventig
procent… (b)
en dan weet ik niet wat ik moet doen… dus, ehh, oh wacht! Dan moet je vijf komma zesenvijftig min één komma
zes zes acht is drie komma acht negen twee en dan gedeeld door twee is één komma negen vier zes en ik denk dat
dat er dan bij komt? (c)
Ik weet het niet zeker, maar dat zal dan wel… en (…), ik gok nou maar wat. (……) (e)
Dit is die verhouding hè, twee geeft drie van die en twee van die dus dat kan nooit, deze kunnen nooit gelijk zijn
dan. (d)
Oh ja, oooh ja, dan moet je zo’n molverhouding nemen. (a) Ja, Ja.
En dan is het één staat tot drie staat tot twee en als je de volgorde aanhoudt, dus dan heb je eh… ehm… die weg...
en dan doe je drie komma acht negen twee gedeeld door twee is één komma negen vier zes dus dat is wel… N
twee is één komma negen vier zes. En dan is H twee is keer drie en dat is dan vijf komma acht drie acht… zo. En
dan ehm, kan je die K waarde berekenen. (b)
Doe ik het goed? Ja, ik denk het wel zo te zien. (a, c)
En dan heb je rechts is één komma zes is acht maar dan heb je dit ding en dat gaat in het kwadraat, gedeeld door,
en dan doe je ehm, N twee is één komma negen vier zes keer vijf komma acht drie acht tot de derde. (b) Nou, dat
hoef je niet uit te rekenen, oké. Is die goed? Ja, volgens mij is die goed.

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
3
3
2
1
1
9
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5 VWO

P ARTICIPANT 5
Het aminozuur fenylaline wordt in het lichaam onder invloed van het enzym PAH, fenylalinehidrohedroxylase
omgezet tot het aminozuur therosine. Het begin van een molecuul PAH kan als volgt worden weergegeven met
cerine en THR. De aminozuureenheid met één heeft de NH twee uiteinde van het molecuul. Geef uit het
bovenbedoelde fragment van PAH in de structuurformule weer.
En dan doe ik eerst op eh, een eh ja een blokje tekenen van dat wordt dan pah… en wat er allemaal voor moet
gebeuren om pah te worden. en dat ga ik nog een keer lezen (c)
van het aminozuur fenylaline wordt onder invloed in het lichaam van het enzym PAH omgezet tot aminozuur
theroxine.
En dan ga ik therosine opzoeken in het binas. Dan ga ik bij de aminozuren therosine opzoeken…. Dan ben ik ff
vergeten waar alle aminozuren staan. En dan zoek ik therosine op en die ga ik dan opschrijven… en die heb ik nou
getekend(b)
… en dan eh kan ik er niet echt heel veel meer wijs uit (e)
maar die pah dat enzym dat is dus een eiwitketen en die begint met methine, serine en therosine en die gaat dus
binden met eh… fenylaline, dat is ook een aminozuur dus die ga ik ook nog tekenen… (a)
Dit is, therosine, en nou ga ik fenylaline opschrijven… fenylaline… oh ik zie al wat er gebeurt. Er splitst gewoon een
OH vanaf zover ik nou zie… ff kijken, klopt dat… aah ik zit nu echt helemaal iets anders te doen, ik moet gewoon
het aminozuur achter elkaar schrijven.(a, c)
Nu ga ik gewoon methine opzoeken, en dat is uh, waar staat dat… daar…. En dan hier gaat die OH groep weg,
omdat die gaat binden van de OH groep van het volgende aminozuur… Dan komt hier een N te zitten met een H
eraan en dat moest serine worden. Dan teken ik ff een scheidingslijn, serine… en dan splitst hier ook weer een…
OH vanaf en die gaat weer binden met therosine… en dan hier zo’n golf, krommeltje of uh kronkeltje staat moet je
die niet hier afmaken dat is geen einde van de keten… dus ik eh teken hier een golfje en dan doe ik eh het
aminozuur ff afmaken… en dan serine nog… en dat is dan (…) dus dan is die nou klaar. (b)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
2
2
2
1
7
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P ARTICIPANT 6
Het aminozuur fenylalanine wordt in het lichaam onder invloed van het enzym PAH omgezet tot het aminozuur
therosine. Het begin van het molecuul BAH kan als volgt worden weergegeven met THR. De aminozuureenheid met
nummer 1 heeft het NH twee uiteinde van het molecuul.
Uhm, ooh. Dan eh… moet ik even kijken… soort binastabel ik weet niet hoe die heet. Uhm 66 of zo iets…. 67 H
denk ik. Dus eh ik moet alleen die drie dingen opschrijven? Achter elkaar? (d, e)
... Uhm?... Docent “Lees de vraag!”
Ooh. Geef het bovenbedoelde fragment van het BAH in stuctuurformule weer. Ja dat staat er PAH dat MET ??? THR
is. (a)
Dus die… even kijken heb ik binastabel 67H. Uhm… dan teken ik gewoon MET eerst. denk ik? Even kijken… Dan die
SER mmm…. Dan splits er H twee O af … toch? Dan gaat die N aan die O zitten. Volgens mij. Dan teken ik daar weer
een O aan, want dan moet die THR eraan. En dan gaat er ook weer H twee O weg. (b, c)
Ben ik nu klaar? “Als je denkt dat je klaar bent? “ Nina: Ik denk het wel. Docent: Is dat zo? Nina: Nee dus. (d, e)
Geef het bovenbedoelde fragment van het BAH in structuurformule weer. Dit bedoelen ze. (a)
En dat heb ik toch gewoon gedaan? Is het niet goed? (d)

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
2
1
1
3
2
9
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P ARTICIPANT 7
Het aminozuur fenylalanine wordt in het lichaam onder invloed van het enzym PAH omgezet tot het aminozuur
therosine. Het begin van een molecuul PAH kan als volgt worden weergeven, methanine Cer THR. De
aminozuureenheid met nummer één heeft het NH twee uiteinde van het molecuul.
Uhm….ik lees het gewoon nog ff een keer door (c)
… Oké dus dan heb je eerst het aminozuur fenylalanine, dan ga ik ff naar de binas en dan kijk ik ff naar die
aminozuren, ehm…. Fenyl, kijken of die er bij staat… Ik zie alleen aniline staan. Nou, maar tenminste het komt er in
ieder geval op neer (a)
dat die alanine, fenylalanine plus enzym pah, eh dus dan komt er als het ware het aminozuur therosine, die staat
er denk ik wel bij, Ja. En therosine dat is, ja die zie je dan in de binas staan. Ff kijken, dan ga ik zeg maar opzoeken
waar…nee dat ga ik niet doen(b, c).
Het begin van het molecuul PAH kan als volgt worden weergeven, methanine cerathine, therosine. Het
aminozuureenheid met nummer één, bedoelen ze dan eh aminozuureenheid met nummer één, heeft een NH twee
uiteinde bedoelen ze dan niet gewoon methanine, dus die eerste in het rijtje? (a)
Oké... nou ehm, geef het bovengenoemde fragment van pah in structuurformule weer. Oh hoef je alleen maar de,
de… de fragmenten neer te…? Wat staat er (…) oké, nou. dat is goed lezen, Ja, wat er gevraagd wordt. oké, dus dan
ga ik gewoon ff tekenen… eh methanine…… ()… dan teken ik ff het eerste fragment, en dat kan je dus in de binas
vinden. (b, d)
Eh, er staat geen, van zo’n gek golfje, dus ik kan gewoon die hele NH2 tekenen, maar dat staat ook in de vraag zelf
dus dat is op zich wel logisch. (a)
uhm nou die zijn dan met elkaar verbonden en ik weet toevallig dat dat dan zo eh ja zo’n condensatie, (a)
ik weet niet precies hoe dat heet, maar dan gaat die OH weg en dan bindt die met de andere NH-groep van de
volgende aminozuur en dat is serine, ehm. dus dan krijg je een H van die NH twee van seranine gaat weg en die oh
van die alcoholgroep, ik bedoel, van die zuurgroep gaat weg en dan ontstaat er ook H twee O dus dan teken ik hem
met nog maar een H eraan, hc twee….OH en dat doe ik dan bij het volgende hetzelfde dus die dubbele O die blijft
staan, die OH gaat weg, die bindt aan de N-groep van THR, dat is trionine ofzo. Dan blijft er een H groep over van
die NH twee en dan teken ik weer de rest van dat ding…… en dan doe ik zeg maar omdat hier nou wel een golfje bij
staat, laat ik die OH-groep ook weg en doe ik daar zeg maar dat golfje tekenen omdat je niet weet wat daar zeg
maar nog achter komt, en dan krijg je dit. (b, c) Ja, volgens mij is het goed.

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
4
3
3
1
11
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P ARTICIPANT 8
Het aminozuur fenylalanine wordt in het lichaam onder invloed van het enzym BAH omgezet tot het aminozuur
therosine. Het begin van het molecuul BAH kan als volgt worden weergegeven MET Cer THR enzoverder. De
aminozuureenheid met nummer één heeft het NH twee uiteinde van het molecuul. Geef het bovenbedoelde
fragment van BAH in structuurformule weer.
Dan ga ik naar binas tabel zevenenzestig en dan begin ik met, MET en die ga ik dan tekenen… nou ga ik,
ehm…hmm, serine eraan tekenen en zijn verbonden door een peptine binding dus dan moet ik een N’etje en dan
verder… en therosine is ook met een peptide-binding en dan teken ik het hele moeilijke deel…. en aan het eind
teken ik een C met een dubbel gebonden O en dan een golfje. (dit was 20?) En nou heb ik wel een rekenmachinetje
nodig. (b, c)
Een van de afwijkingen waarop pasgeboren baby’s worden onderzocht is PKU. Bij mensen met PKU vindt de
omzetting van fenylalanine tot therosine niet plaats. Fenylalanine hoopt zich dan op in het bloed waardoor
hersenbeschadigingen kunnen ontstaan. Een van de genetische oorzaken van PKU is een zogenoemde puntmutatie.
Bij mensen met PKU is in het gen dat gecodeerd (……) bij mensen die geen PKU hebben. Uuh ja dit is allemaal niet
zo boeiend. Uuh. De code van het aminozuur met nummer één begint met het basepaar met nummer één. Leg uit
wat het nummer is van de aminozuureenheid die in verkeerd PAH anders is dan in PAH.
Uhm ik weet wel een basepaar, en aminozuureenheid drie van die base is. (a)
Dus dan doe ik twaalfhonderdvijftien delen door drie, dat is vierhonderdvijf aminozuureenheden voorafgaand en
twaalfhonderdtweeëntwintig is dan daarna dus dan heb je Aat en dat is een aminozuur en dan acc en dan kom je
bij tcg wat anders is bij verkeerd pah dus dat is drie bij elkaar opgeteld dus uhm, dat is bij basepaar vierhonderd of
bij aminozuur eenheid vierhonderdacht. (b, c)
Dat is goed.

Activiteit
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Totaal

Aantal
1
2
2

4
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BIJLAGE 4: OPGAVEN HARDOP DENKEN
Opgave 1.
In een hoogoven wordt ijzer gemaakt door cokes te verhitten met ijzererts. Stel dat ijzererts voor vijfentachtig
massaprocent bestaat uit ijzertrioxide en dat alle cokes omgezet wordt in kooldioxide. Hoeveel kilogram cokes is er
dan nodig voor de omzetting van tweeduizend kilogram ijzererts?

Opgave 2.
Je voegt 25ml 0,10molaire AgNO3 oplossen en 15ml 0,03molaire MgCl2 oplossing bij elkaar er ontstaat een
neerslag geef de reactievergelijking

Opgave 3.
In een ruimte van een meter wordt vijf komma zesenvijftig mol NH 3 gebracht. De temperatuur in de reactor is
vierhonderd graden Celsius. Het evenwicht tussen ammoniak, stikstof en waterstof stelt zich in.

Opgave 4.
Het aminozuur fenylalanine wordt in het lichaam onder invloed van het enzym PAH omgezet tot het aminozuur
therosine. Het begin van een molecuul PAH kan als volgt worden weergeven, methanine CER, THR. De
aminozuureenheid met nummer één heeft het NH2 uiteinde van het molecuul.
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