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Samenvatting
In dit verslag wordt een vrijwel volledig praktische lesmethode gepresenteerd die ontworpen
is voor gebruik in een 2 VMBO-T klas, met het doel de motivatie van de leerlingen te
verhogen en hen een aantal basisprincipes van de elektriciteitsleer bij te brengen. Deze
methode is getest op 52 leerlingen en door middel van observaties tijdens de lessen, een
leerlingenenquête en toetsresultaten is nagegaan of de methode haar doelstellingen heeft
bereikt.
Uit het onderzoek is gebleken dat de methode in alle opzichten aan de doelstellingen
beantwoordt; zowel de actieve betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen als het
plezier in het vak zijn merkbaar gestegen. Ook op alle toetsonderdelen werd na afloop van de
lessenserie een verbetering vastgesteld ten opzichte van dezelfde toets voor aanvang van de
lessen. Op drie van de vier onderdelen was dit een significante verbetering, op één onderdeel
net geen significante verbetering.
Verder is op grond van correlatieonderzoek vastgesteld dat de leerlingen met een meer
praktische instelling meer vooruitgang hebben geboekt op de toets dan leerlingen met een
meer theoretische instelling.
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Voorwoord
Met dit verslag sluit ik het onderdeel ‘Onderzoek van Onderwijs’ af en daarmee ook de
eerstegraads lerarenopleiding natuurkunde. Ik heb het onderzoek uitgevoerd in de periode dat
ik stage liep en werkzaam was op het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede. Ik heb het
onderzoek uitgevoerd in één van de klassen waar ik niet als stagiair, maar echt als docent voor
de klas stond, namelijk in een tweede klas VMBO-T.
De aanleiding voor dit onderzoek was dan ook niet het feit dat dit vak nu eenmaal gedaan
moest worden, maar kwam rechtstreeks voort uit onvrede over de gang van zaken tijdens de
lessen en het verlangen dit te verbeteren door het toepassen van een veel meer
praktijkgerichte aanpak. Hierover meer in de inleiding. Aangezien ik graag zelf dingen
ontwerp, heb ik deze mogelijkheid aangegrepen om een geheel eigen lesmethode te
ontwerpen en deze te testen in deze VMBO klas. Dit verslag is een beschrijving van het
ontwerp en de test van deze methode.
De tijd tussen het moment dat ik voor het eerst dit idee kreeg en het begin van de eerste lessen
was nog geen twee weken. Het opzetten van het hele practicum is dus erg hectisch geweest en
was niet gelukt zonder de hulp van de volgende mensen die ik daarvoor hartelijk wil
bedanken:
Bovenal de twee TOA’s Cees Warringa en Bert Roelink, die vanaf het prille begin hun
medewerking aan dit project hebben verleend, hoewel mijn ideeën toen nog nauwelijks vaste
vorm hadden. Het is bijna teveel om op te noemen wat ze allemaal voor dit project gedaan
hebben: van het uitzoeken en bestellen van alle materiaal tot het begeleiden van elke
practicumles en van het vouwen van zestig doosjes tot het elke les klaarzetten en opruimen
van alle materiaal en gereedschap.
Daarnaast techniekdocent Ruud van ’t Hul die ondanks zijn eigen bedenkingen mij mijn gang
liet gaan, waar mogelijk medewerking heeft verleend en altijd belangstelling en waardering
heeft laten blijken voor wat ik deed. Verder de vaste begeleiders van de 2T groep die direct
enthousiast waren en gelukkig met het voorstel kwamen om de groep in tweeën te splitsen en
Jan van de Veen voor de enthousiaste begeleiding van dit hele onderzoek en zijn hulp bij het
verslag en dan met name de statistische analyse in hoofdstuk 5. Tenslotte moet ik mijn vrouw
Marieke bedanken voor haar hulp bij het verzamelen en ordenen van de gegevens uit de
gemaakte toetsen.
Ik ben zelf erg tevreden over het ontwerp van de methode en de gang van zaken tijdens de
lessen en ook over de resultaten van het onderzoek. Over het algemeen is het gelukt om de
leerlingen te motiveren, meer plezier in het vak te bezorgen en goede resultaten te behalen.
Uiteraard zijn er ook veel dingen aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn.
Rest mij te zeggen dat ik volgend schooljaar wellicht zelf de kans krijg die verbeteringen door
te voeren aangezien ik op mijn nieuwe school, C.S.G. het Reggesteyn in Nijverdal, opnieuw
natuurkunde ga geven aan een tweede klas VMBO.
Remco Rauhé, juli 2006.
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1 Inleiding en onderzoeksvraag
Dit is het verslag van een onderzoek omtrent het bijbrengen van de beginselen van de
elektriciteitsleer aan leerlingen uit het tweede leerjaar van het VMBO-T. Dit onderzoek werd
uitgevoerd in het kader van het vak 'Onderzoek van Onderwijs', dat een onderdeel is
van de eerstegraads lerarenopleiding aan de universiteit Twente. Directe aanleiding voor dit
onderzoek waren mijn eerdere ervaringen met het geven van natuurkundeonderwijs in deze
klas.
Voordat het onderzoek van start ging heb ik in deze klas gedurende een periode van ongeveer
twee maanden gewerkt met een theorieboek en een planner. Hierop stond aangegeven welke
opgaven uit het boek en welke extra opgaven en opdrachten er door de leerlingen gemaakt
moesten worden. Tijdens de meeste lessen werkten de leerlingen in een groep van ruim vijftig
kinderen zelfstandig aan de opgaven. Op deze groep waren één of twee begeleiders aanwezig
om de orde te bewaren en algemene zaken te regelen, terwijl ik aanwezig was als vakdocent
om vragen te beantwoorden. Naast deze zelfwerkzaamheid waren er af en toe momenten
waarop de halve groep klassikaal uitleg kreeg.
Tijdens deze lessen ontstond nauwelijks de indruk dat de leerlingen zich verdiepten in de stof
en echt wat leerden. De eisen waren te laag, het was te gemakkelijk voor leerlingen om
zich afzijdig te houden en de prestaties waren moeilijk te controleren. Toen er bij het
inleveren van werk ook nog eens bleek dat veel leerlingen van elkaar overgeschreven hadden,
was de maat vol: Er moest een andere manier gevonden worden om de lessen in te
vullen. De techniekdocent die deze kinderen al twee jaar les geeft, gaf mij onbewust de aanzet
tot het onderzoek door te zeggen: "Deze kinderen willen maar één ding: werken,
het maakt ze niet uit wat je ze laat doen".
Ik besloot daarop om het volgende hoofdstuk over elektriciteit op een heel praktische manier
aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in het ontwerpen van compleet eigen lesmateriaal en
daaraan gekoppeld een onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van dit materiaal. In de
volgende paragraaf komen de randvoorwaarden bij het ontwerpen aan de orde en wordt de
onderzoeksvraag opgesteld.

1.1 Het onderzoek
De volgende randvoorwaarden golden voor het ontwerp van het lesmateriaal:
- Elk natuurkundig begrip dat de leerlingen moeten kennen, moet voor iedere leerling waar te
nemen zijn in een eigen experimentele opstelling.
- Het praktische gedeelte moet uit te voeren zijn met eenvoudige en goedkope materialen.
- Lessen en lesmateriaal moeten zodanig van opzet zijn dat iedere leerling zich bewust bezig
moet houden met de opdrachten en niemand zich afzijdig kan houden.
Deze drie randvoorwaarden hebben geleid tot een lesmethodeontwerp dat getest is op 52
leerlingen. Aan deze test was een onderzoek gekoppeld, met daarbij de volgende
onderzoeksvragen:
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a) Zorgt de door mij ontworpen methode voor een actievere houding in de les?
b) Zorgt de door mij ontworpen methode voor meer plezier in het vak?
c) Kan ik de leerlingen met deze methode een aantal beginselen van de elektriciteitsleer
bijbrengen op de volgende deelgebieden:
1) De noodzaak van een gesloten stroomkring
2) Geleiders en isolatoren
3) Het effect van weerstand
4) Het verschil tussen een serie- en parallelschakeling
d) Is er wat betreft effectiviteit van de methode verschil tussen de meer praktisch en de meer
theoretisch ingestelde leerlingen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er drie onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk
mijn observaties tijdens de les, een kleine enquête die is gehouden onder de leerlingen en een
vergelijking tussen resultaten die behaald werden op een toets voor het begin van de lessen en
dezelfde toets na afloop van de lessen. In de volgende tabel wordt aangegeven welke methode
voor welk deel van de onderzoeksvraag gebruikt is.

Observaties
Enquête
Toets

Vraag a
x

Vraag b
x
x

Vraag c1
x

Vraag c2
x

Vraag c3
x

Vraag c4
x

Vraag d

x

x

x

x

x

Tabel 1.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk twee geeft wat theoretische achtergronden met betrekking tot de motivatie voor dit
onderzoek en de onderzoeksvragen. In hoofdstuk drie wordt de door mij ontworpen methode
gepresenteerd en wordt ingegaan op de afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan
keuzes die bij het ontwerp gemaakt zijn. De werkbladen die het belangrijkste onderdeel van
de methode vormen, zijn te vinden in bijlage A.
Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de praktische uitvoering van de lesmethode beschreven
zoals die heeft plaatsgevonden in twee afzonderlijke groepen. De resultaten die verkregen zijn
volgens het in de vorige paragraaf beschreven onderzoek zijn het onderwerp van hoofdstuk
vijf en hoofdstuk zes sluit dit verslag tenslotte af met een aantal conclusies en aanbevelingen
op grond van de behaalde resultaten.
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2 Theoretische achtergronden
Uit de inleiding zal duidelijk zijn geworden dat de onderzoeksvragen niet voortvloeien uit een
literatuurstudie of uit onderwijskundige principes, maar rechtstreeks uit een klassensituatie.
Het is echter niet zo dat dit soort vragen uniek zijn voor deze klas, je zou het onderzoek in
vele klassen en schooltypen uit kunnen voeren omdat het algemeen voorkomende problemen
zijn waar ik tegenaan liep. Vanwege die algemeenheid zullen in dit hoofdstuk wat
theoretische achtergronden behandeld worden die betrekking hebben op de onderzoeksvragen.
De eerste twee onderzoeksvragen zijn gericht op een meer actieve deelname van leerlingen
aan de les en meer plezier in het vak. Je zou dit ook samen kunnen vatten als meer motivatie
bij de leerlingen. Er bestaan verschillende typen motivatie, grofweg in te delen in intrinsieke,
extrinsieke, en prestatiegerichte motivatie [1]. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat
intrinsieke motivatie bij leerlingen het beste is wat je je als leraar kunt wensen, maar in de
praktijk zal dat in het algemeen voortgezet onderwijs vaak te hoog gegrepen zijn. De leerling
zal niet zijn best doen puur omdat hij of zij zo graag meer over elektriciteit wil weten. Een
wat meer realistische variant van intrinsieke motivatie heet wel taakgerichte motivatie; “Hier
zijn de opdrachten de motiverende factor. Als leerlingen een taak leuk vinden, werken ze er
goed aan” [2]. Dit is eigenlijk de motivatie die ik wil bereiken met mijn onderzoek. Uit
verschillende bronnen blijkt dat een intrinsieke of taakgerichte motivatie positief is voor de
leerresultaten [1,3,4]. Naast de taakgerichtheid hoop en verwacht ik natuurlijk ook dat ten
minste een aantal leerlingen wel daadwerkelijk interesse heeft in elektriciteit, maar ik
verwacht niet dat deze interesse voldoende zal zijn om alle zelfstandig alle begrippen te leren.
De rest van de onderzoeksvragen is met name gericht op het aanleren van bepaalde
basisbegrippen uit de elektriciteitsleer. Om te bepalen welke begrippen de leerlingen op dit
niveau ongeveer zouden moeten kennen, heb ik gebruik gemaakt van het theorieboek van de
methode Nu voor straks [5] die de leerlingen normaal gebruiken bij dit vak. Op deze manier
ben ik aan de vier onderwerpen gekomen. Hier wordt wat dieper op ingegaan in het volgende
hoofdstuk waarin het ontwerpproces wordt beschreven. In de literatuur heb ik niets kunnen
vinden wat begripsvorming rond elektriciteit op dit niveau behandelde. Uit een onderzoek van
P. Licht en M. Snoek [6] blijkt wel dat er veel misconcepties bestaan rond elektriciteit, zelfs
na jaren onderwijs, maar dit onderzoek is uitgevoerd in 4 HAVO en 4 VWO en behandelt
zodoende begrippen die in mijn onderzoek in 2 VMBO-T gewoon niet aan de orde zijn
gekomen.
Om wat inspiratie op te doen voor de materiaalkeuze en opdrachten heb ik gebruik gemaakt
van twee kinderboeken die erop gericht zijn kinderen zelfstandig een aantal ontdekkingen te
laten doen op het gebied van elektriciteit [7,8].
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3 Het lesmateriaal
3.1 Afwegingen bij het ontwerp
Bij het bepalen van de stof die de leerlingen moeten kennen heb ik mij gebaseerd op het boek
dat in deze klas bij het natuurkunde onderwijs gebruikt werd [5]. Dit boek heeft gediend als
minimum eis, maar bij het ontwerp van het lesmateriaal is er meer behandeld dan in het boek
gedaan werd. De volgende onderwerpen moesten aan de orde komen:
- Welke onderdelen bevat een stroomkring en wanneer loopt er een stroom.
- Het gebruik van de multimeter.
- Het verschil tussen geleiders en isolatoren.
- De invloed van weerstand op een schakeling.
- Het verschil tussen een serie- en een parallelschakeling.
Deze onderdelen moesten dus aan de orde komen op zo'n manier dat ze allemaal gekoppeld
konden worden aan waarnemingen uit de praktijk. Vandaar dat besloten werd de leerlingen
zelf een schakeling te laten bouwen waarin verschillende componenten geplaatst konden
worden zodat via deze schakeling alle onderwerpen aan bod zouden komen.
Ik heb ervoor gekozen om elke leerling afzonderlijk een schakeling te laten bouwen. Dit
omdat ik na de in de inleiding beschreven periode voorafgaand aan dit onderzoek, van
iedereen persoonlijk inzet en prestaties wilde zien. Het moest voorkomen worden dat mensen
weer mee zouden liften op andermans inzet of kennis en zodoende niets zouden leren.
Het feit dat ruim vijftig kinderen elk een eigen schakeling moesten bouwen was ook één van
de redenen dat er gewerkt werd met zo eenvoudig mogelijke materialen. Een tweede reden
hiervoor was dat ik zelf buitengewoon gecharmeerd ben van proefjes doen met simpele
middelen omdat je als het ware direct in contact staat met de natuurkundige verschijnselen, je
ziet onmiddellijk wat er gebeurt en is op geen enkele manier sprake van een 'black box'
effect. Vanwege de lage kosten zou dit practicum ook bijna overal uitgevoerd kunnen worden.
Het zal waarschijnlijk nooit ergens anders uitgevoerd worden, maar het is een sympathiek
idee dat je niet afhankelijk bent van geavanceerde of dure spullen. Tenslotte was het met de
middelen die we nu gebruikt hebben mogelijk om de kinderen in betrekkelijk korte tijd hun
eigen schakeling te laten bouwen. Het grote nadeel van het gebruik van deze materialen is
dat de schakelingen die gemaakt worden nogal storingsgevoelig zijn en dat de duurzaamheid
afhankelijk is van de vaardigheden van degene die het in elkaar zet.

3.2 Benodigdheden
Uiteindelijk was de opzet als volgt: De schakeling wordt gebouwd op een plaatje karton dat is
voorzien van een aantal gaatjes. Door middel van splitpennen worden stukjes
elektriciteitsdraad vastgezet op dit karton. Deze stukjes draad worden aan de uiteinden
voorzien van paperclips. De paperclips fungeren als schakelaar of als punten in de schakeling
waar componenten ingebouwd kunnen worden. De benodigdheden voor het totale practicum:
- Een plaatje karton van 20 bij 25 cm
- Een aantal stukken elektriciteitsdraad
- Een aantal splitpennen en paperclips
- Een platte batterij van 4,5 Volt
- Twee fietslampjes met fitting
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- Twee weerstanden (12 en 18 )
- Stukje constantaan weerstanddraad en stukje karton
- Stukje plastic, houten stokje, stukje aluminiumfolie, stift van een vulpotlood, koperen munt,
bakje water, zout, LED.
- Een kartonnen bewaardoosje
- Multimeter, schroevendraaier, schaar en striptang
De batterij was het duurste onderdeel, dus de twee groepen deden samen met één set
batterijen. Uiteindelijk waren de totale kosten rond de twee euro per leerling. Hieronder staat
als voorbeeld een afbeelding van de opstelling zoals die gebruikt werd bij de serieschakeling
van opdracht 4.

figuur 2.1: Foto van een voorbeeld schakeling

3.3 De werkbladen
Naast dit materiaal waren er natuurlijk werkbladen nodig met theorie en opdrachten. Er zijn
twee werkbladen met alleen theorie en vier met opdrachten plus theorie, allemaal speciaal
ontworpen om samen met het praktische materiaal aan de eisen voor deze lesmethode te
voldoen. Deze werkbladen zijn zo ontworpen dat de leerling elektrische principes ontdekt aan
de hand van opdrachten die in de eigen schakeling uitgevoerd moeten worden. Dit is een
vorm van ‘Guided discovery learning’. Voor uitleg over deze leervorm, zie bijvoorbeeld [9].
Alle werkbladen zijn in bijlage A afgedrukt in de volgorde waarin ze uitgereikt zijn aan de
kinderen.
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4 De testfase
4.1 Gang van zaken tijdens de lessen
De in hoofdstuk twee beschreven methode is getest met in totaal 52 kinderen die verdeeld
waren in twee groepen. Elke groep had één keer in de week les. De eerste twee lessen duurden
maar 35 minuten en waren voor beide groepen gezamenlijk. Tijdens de eerste les werd het
blad 'werkwijze' uitgedeeld, werd er verteld op welke manier de komende lessen ingericht
zouden worden en hebben de leerlingen een toets gemaakt om een vergelijking te kunnen
maken tussen resultaten voor en na de lessen. In de tweede les hebben de leerlingen
‘theorieblad 1’ gelezen en de vragen gemaakt. Vervolgens zijn deze vragen klassikaal
besproken.
Na deze twee korte inleidende lessen volgde er voor beide groepen vijf lessen waarin
achtereenvolgens de vier practicumopdrachten gemaakt werden en tenslotte was er nog één
les waar alleen de kinderen uit beide groepen die nog niet klaar waren moesten komen.
Bij alle practicumlessen was een TOA aanwezig. Om de leerlingen te stimuleren flink door te
werken en serieus met de opdrachten bezig te laten zijn, was het volgende systeem bedacht:
zo gauw een leerling klaar was met een opdracht, moest hij dat melden. Vervolgens keek ik
de antwoorden na. bij een kleine fout legde ik uit wat er fout was en tekende daarna de
opdracht af. Bij ernstigere fouten moest de leerling dat gedeelte van de opdracht
overdoen voordat de opdracht afgetekend werd. Dat aftekenen gebeurde op een groot vel
waarop alle namen stonden en voor elke opdracht een kolom waarin aangegeven kon worden
of de opdracht afgerond was. pas als de opdracht afgetekend was, mocht de leerling beginnen
met de volgende opdracht. Op die manier had ik ook een overzicht van de leerlingen die
achterliepen en eventueel in aanmerking kwamen om twee lessen in de week te volgen. Die
mogelijkheid was er omdat deze groep normaal gesproken twee uur in de week les had.
Het persoonlijk controleren van alle opdrachten van alle leerlingen lukte alleen bij opdracht
één. De andere opdrachten waren zo uitgebreid dat het controleren tijdens de lessen al mijn
tijd in beslag nam. Daarom ben ik na een aantal lessen toch maar overgestapt op het inferieure
systeem van antwoordbladen. Een leerling moest laten zien dat hij alle opdrachten gedaan
had, dan tekende ik het af en verwees hem naar het antwoordblad dat voorin de klas lag. De
eisen die aan de opdrachten werden gesteld werden op die manier wel een stuk minder, maar
het kon bijna niet anders omdat ik door het vele controleerwerk niet meer toekwam aan zaken
als bijvoorbeeld het bewaren van de orde in de klas.
De practicumlessen bestonden voor het grootste deel uit zelfwerkzaamheid. Voor het begin
van de les werd alle materiaal voor de opdrachten en het gereedschap klaargezet voorin de
klas. Elke leerling had een eigen doosje van karton waarin de schakeling en alle attributen die
ze in de loop der lessen verzamelden, bewaard werden. Direct na binnenkomst zochten de het
leerlingen hun doosje op en gingen aan het werk. Meestal vroeg ik aan het begin
van de les dan nog wel even de aandacht om wat korte uitleg of tips te geven. Verder bestond
de hele les voor de leerlingen uit werken aan hun opdrachten en voor de TOA en voor mij uit
het verder helpen van de leerlingen met allerhande problemen en vragen. Er waren ook wel
leerlingen die regelmatig aan het werk gezet moesten worden.
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4.2 Observaties tijdens de lessen
In deze paragraaf zal ik de belangrijkste observaties neerzetten die ik tijdens de lessen gedaan
heb. In het volgende hoofdstuk wordt dit nog eens kort samengevat bij de evaluatie van de
onderzoeksvraag. De observaties zijn opgedeeld in drie categorieën: motivatie van de
leerlingen, leervermogen van de leerlingen en organisatorische zaken.
Motivatie van de leerlingen
Motivatie was voor mij een belangrijk criterium aangezien het tot de doelstellingen behoorde
om de leerlingen actiever bij de les te betrekken en meer plezier in het vak te bezorgen. De
eerste lessen begonnen erg goed, de leerlingen gingen actief aan de slag en bleven voor het
merendeel ook gedurende de hele les geconcentreerd werken. In elk geval een heel verschil in
instelling met de lessen in de oude stijl. Veel leerlingen waren ook merkbaar blij en trots toen
ze aan het eind van opdracht 1 het lampje aan het branden hadden gekregen. Het controleren
van ieder persoonlijk bleek ook motivatie- en prestatieverhogend te werken. De leerlingen
waren wel verbaasd over deze manier van controleren, maar het was erg effectief om de
fouten eruit te halen en ook mensen te betrappen die zich te weinig in hadden gespannen. Erg
spijtig dat deze methode bij de uitgebreidere opdrachten niet meer te handhaven was.
Vanaf de derde practicumles werd de motivatie wel minder, met name in één van de beide
groepen. Die groep heb ik streng toe moeten spreken en ook de teugels zijn toen wat strakker
aangehaald. Ik ben vanaf toen de opdrachten ook wat meer gaan introduceren en uitleggen om
de leerlingen te blijven stimuleren zich in te spannen. Hoewel het niet meer zo goed ging als
de eerste lessen bleef het geheel toch ordelijk verlopen zonder dat ik vaak boos moest worden,
laat staan straffen uitdelen. De laatste normale groepsles had ik van tevoren aangekondigd dat
dit de laatste les zou zijn. Dat bleek een enorme oppepper voor de motivatie. Er werd opeens
erg hard gewerkt en een heel aantal mensen kreeg de laatste opdracht af in deze les.
Leervermogen van de leerlingen
Naast de motivatiegerelateerde doelstellingen was het hele practicum er natuurlijk
voornamelijk op gericht om de beginselen van de elektriciteitsleer bij te brengen. Of dat al
dan niet gelukt is, wordt voornamelijk beoordeeld aan de hand van toetsresultaten in het
vorige hoofdstuk. Toch heb ik tijdens de lessen ook af en toe wel een indruk gekregen van het
leervermogen van deze kinderen en de manier waarop de methode daar wel of niet bij
aansloot.
De praktische uitvoering van de opdrachten bleek veelvuldig voor problemen te zorgen, voor
een aanzienlijk deel omdat kinderen de werkbladen niet goed lazen. Het bouwen van de
schakeling in opdracht 1 was voor bijna iedereen moeilijk en dat kan ik me ook wel
voorstellen omdat er ineens vanuit het niets een schakeling gemaakt moest worden met als
enige leidraad een beschrijving op papier en mijn voorbeeldschakeling. Hier waren vier
helpende handen (twee van mij en twee van de TOA) eigenlijk niet genoeg. Het gebruik van
de voltmeter en ampèremeter bleef echter ook het hele practicum voor problemen zorgen
terwijl theorieblad 2 hier heel duidelijk uitleg over gaf. Dit naslagwerk werd gewoon slecht
gebruikt. Ook bij opdracht 3 en 4 bleek verscheidene keren dat leerlingen zomaar wat gingen
doen terwijl ze de opdrachten niet of nauwelijks hadden doorgelezen.
De theorievragen bleken ook aan de moeilijke kant getuige veel foute antwoorden en
vragende gezichtjes die ik gezien heb. Toch waren er ook genoeg kinderen die uit zichzelf tot
vrijwel foutloos ingevulde opdrachten kwamen. Ik ben van mening dat men het vaak te snel
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op heeft gegeven en doordat er zoveel kinderen waren die aandacht nodig hadden, was dat
voor mij niet bij te houden. Ik denk dat de opbouw en het niveau van de opdrachten goed
waren, maar de groepen te groot. Als ik minder leerlingen had gehad, had ik meer individuele
uitleg en begeleiding kunnen geven en had ik hen deze opdrachten vrijwel zeker kunnen laten
oplossen en ervoor kunnen zorgen dat men meer samenhang in de opdrachten zag. Een
makkelijke manier om dat te bereiken is leerlingen met zijn tweeën aan een opstelling laten
werken, zodat je 13 groepen moet begeleiden in plaats van 26 leerlingen. Ook wat betreft de
praktische problemen zouden ze dan steun aan elkaar hebben. Absoluut iets om te onthouden
voor een eventuele volgende keer.
Organisatorische zaken
Dankzij enorm veel voorbereiding van mij en de twee TOA’s waren materiaal, opdrachten en
gereedschap meestal goed voor elkaar tijdens de lessen. Af en toe was het wel wat
onoverzichtelijk omdat er zoveel verschillend materiaal was en verschillende leerlingen met
verschillende opdrachten bezig waren. De materiaalvoorziening zou een volgende keer veel
gestructureerder kunnen door per opdracht een voorraad bak te maken met daarin alle
materiaal netjes geordend aanwezig. Dat zou in elk geval de voorbereiding per les minder
hectisch maken.
De lessen bestonden in principe volledig uit zelfwerkzaamheid met af en toe een korte
klassikale inleiding. Dit omdat de opdrachten zo geconstrueerd waren dat de uitleg eigenlijk
rechtstreeks volgde op de waarnemingen die in de eigen schakeling gedaan werden. Dit
systeem had goed gewerkt in een kleine groep denk ik. Doordat we nu twee keer een grote
groep hadden, was een beetje meer klassikale uitleg wel goed geweest om wat begrippen te
verduidelijken en vooral een samenhang tussen de verschillende opdrachten te laten zien. Dit
laten zien van de samenhang was sowieso nuttig geweest ook al waren de groepen wel klein.
Dat is dus een gebrek van mijn kant waar ik eigenlijk pas laat in het practicum achterkwam.
Zoals misschien al uit dit hele hoofdstuk is gebleken, waren de lessen voor mij erg hectisch
omdat ik teveel dingen tegelijk moest doen. Hierdoor was het erg moeilijk om in de gaten te
houden welke leerlingen bijna niets deden en hun opdrachten overschreven. Vanaf het
moment dat ik met antwoordenbladen ging werken, werd het makkelijk om over te schrijven.
Als er namelijk op elke vraag een antwoord stond en bij metingen waren redelijke waarden
ingevuld, werd de opdracht afgetekend. Bij vreemde meetwaarden liet ik de metingen meestal
overdoen, maar er was dan weer geen tijd om die leerling echt te helpen met het opsporen van
de fout. Ook dit zou stukken makkelijker worden als er in tweetallen gewerkt werd. Deze
simpele verandering zou de voorwaarden scheppen voor veel meer structuur en controle in de
lessen.
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5 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt de door mij ontworpen en toegepaste methode geëvalueerd en wordt
beoordeeld in welke mate aan de in de inleiding gestelde onderzoeksvragen is voldaan.
Zoals in de inleiding aangekondigd zullen deze vragen benaderd worden vanuit drie
verschillende invalshoeken die allen een paragraaf in beslag nemen. De eerste beoordeling
vindt plaats op grond van mijn observaties tijdens de lessen, de tweede op grond van een
kleine enquête die onder de leerlingen gehouden is en de derde op grond van een statistische
vergelijking tussen toetsresultaten voor en na de lessenserie.

5.1 Mijn observaties
Mijn observaties zijn al uitgebreid aan de orde gekomen in het vorige hoofdstuk daarom
vormt deze paragraaf een samenvatting van de belangrijkste observaties en dan met name met
betrekking tot de onderzoeksvraag.
Op grond van mijn observaties tijdens de lessen kan ik concluderen dat er een duidelijk
actievere houding is van de leerlingen tijdens de lessen. Zelfs in zo’n mate dat er het
merendeel van de lessen actief gewerkt werd zonder directe aansporing of controle van mijn
kant. Je zou kunnen zeggen dat de leerlingen alle kans hebben gekregen om de lessen te
verzieken, maar dit is in de verste verte niet gebeurd. Hier staat tegenover dat ik bij eerdere
pogingen om wat theorie uit te leggen in deze klas, het niet voor elkaar kreeg om de klas stil
te laten luisteren, zelfs geen kwartier!
Bovengenoemde doet samen met de sfeer die er in de klas hing en de reacties van de
leerlingen vermoeden dat ook het tweede doel, meer plezier in het vak, gehaald is. In de
volgende paragraaf zal dit aan de hand van de uitslag van de leerlingenenquête bevestigd of
ontkend worden.
Wat betreft het aanleren van de beginselen van de elektriciteitsleer geven de observaties geen
uitsluitsel. Op grond van wat ik meegemaakt heb tijdens de lessen heb ik het idee dat de
methode goed van opbouw en niveau was, maar dat er in de lessen te weinig tijd was voor
individuele begeleiding van leerlingen die vastliepen of er in elk geval op eigen kracht niet
uitkwamen. Er was bovendien te weinig aandacht voor uitleg van de begrippen en het laten
zien van de samenhang tussen de opdrachten. Hierdoor heb ik het vermoeden dat veel
kinderen minder geleerd hebben dan mogelijk was geweest op grond van hun inzet. Ook de
overstap van persoonlijke controle van alle opdrachten naar het werken met nakijkbladen
heeft waarschijnlijk het leren niet bevorderd maar was onvermijdelijk om de controle over de
gang van zaken in de klas te behouden.

5.2 De mening van de leerlingen
Om achter de mening van de leerlingen te komen, heb ik aan het eind van het afsluitende
proefwerk een mini enquête afgedrukt die bestond uit de volgende drie vragen:
1) Welke N&T lessen vond je leuker, met boek en planner zoals we eerst deden,
of met een practicum zoals de laatste periode? Probeer uit te leggen waarom.
2) Op welke manier leer jij meer denk je, met boek en planner zoals we eerst deden,
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of met een practicum zoals de laatste periode? Probeer uit te leggen waarom.
3) Heb je nog tips hoe meneer Rauhé het practicum beter zou kunnen maken?
De meeste leerlingen hebben de moeite genomen om deze vragen te beantwoorden. Ik heb
deze antwoorden geanalyseerd en de antwoorden op de eerste twee vragen heb ik in drie
categorieën ondergebracht: Een duidelijke voorkeur voor het werken met boek en planner,
Een duidelijke voorkeur voor het practicum en Geen duidelijke voorkeur of een positieve of
negatieve mening over beide werkvormen. In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten
weergegeven. De laatste kolom in de tabel is voor mensen die geen (leesbaar) antwoord
hebben gegeven. In totaal hebben 51 leerlingen het proefwerk en dus de enquête voorgelegd
gekregen.

Boek en planner

Practicum

Beide

Geen antwoord

11

30

5

5

11

30

2

8

1. Wat vind je
leuker ?
2. Waar leer je
meer van ?

Tabel 5.1: Resultaten van de leerlingen enquête.
Uit deze cijfers blijkt dat de meerderheid van de leerlingen positief was over het practicum en
dat daarmee de tweede doelstelling ‘meer plezier in het vak’ voor de meerderheid gehaald is.
Uit de motivaties bij de antwoorden op vraag 1 en 2 en uit de tips bij vraag 3 volgde dat de
mensen uit de categorie ‘boek en planner’ het werken uit het boek vaak makkelijker vonden
en ook nu graag meer uitleg hadden gewild. Een aantal mensen was ook gewoon uitgesproken
negatief over natuurkunde of over het practicum.
De mensen uit de categorie ‘practicum’ voerden als argumenten onder andere aan dat ze nu
zagen wat er gebeurde, dat ze liever met hun handen werkten, dat ze nu echt iets met de stof
deden in plaats van er alleen maar over te lezen, dat iets beter blijft hangen als je het zelf
gedaan hebt en dat ze nu meer konden samenwerken. Veel leerlingen hadden bij vraag drie
geen tips, dat wil zeggen er was niets ingevuld of er was ingevuld dat alles goed ging zo. Een
aantal keren werd wel genoemd dat meer uitleg wenselijk was en dat het wat afwisselender en
spectaculairder mocht, dus niet steeds alleen het lampje.
Ik wil deze paragraaf afsluiten met enkele grappige en/of typerende quotes uit de antwoorden
die leerlingen gegeven hebben.

Van de negatieve kant:
Antwoord van A.H. op vraag 1: “Geen een, ik vind natuurkunde/techniek niks aan!”
Antwoorden van A. ter H.: vraag 1: “Met boek zonder planner”, vraag 2: “Met boek”,
vraag 3: “Gewoon niet geven.”
Antwoorden van J. de W.: vraag 1 en 2: “Met boek en planner”, vraag 3: “Hij zou het wat
beter uit moeten leggen.”
Een gemengde reactie van A.V.:
Vraag 1: “In de boeken omdat ik practicum saai vind.
Vraag 2: “Practicum. Want dan zie je het ook echt.
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Vraag 3: “Nee, alleen probeer practicum en het handboek eens te combineren.”
En wat positieve reacties:
Antwoorden van D. V.: vraag 1 en 2: “Met practicum omdat je dan meer leert omdat je het
zelf doet”, vraag 3: “Meer uitleg geven en meer lessen eraan besteden (meer tijd dus).”
Antwoord van C. R op vraag 1: “Als het aan het leren ligt dan vindt ik het boek veel fijner!
Maar dingen maken zoals de laatste periode was echt heel leuk om te doen dus ik doe liever
dingen maken.”
Antwoord van J. O. op vraag 1: “Ik vond de practicumlessen leuker, daarmee kun je met je
handen werken, en als je een vraag moet beantwoorden, kun je ook daadwerkelijk zien wat er
misgaat. In plaats van met een stom boek. En de practicum lessen schieten ook veel meer op.”
Antwoorden van Z. W.: vraag 1: “Practicum omdat je dan meer leert en meer ziet hoe je met
dingen omgaat van dit vak”, vraag 2: “Practicum omdat je dan ziet en zelf doet hoe je de
opdrachten moet maken”, vraag 3: “Ja, door met grotere en meer bijzondere dingen te
werken.”
Antwoorden van S. B.: vraag 1: “Ik vond de practicums leuker want daardoor leer je veel
meer. In een boek kun je ergens overheen lezen, bij een practicum gaat dat niet dus er blijft
veel meer hangen.”, vraag 2: “Met het practicum leer ik meer en waarom heb ik al eerder
vernoemd”, vraag 3: “Nee, ik heb niks toe te voegen. De lessen waren leuk, wel moeilijk maar
leuk.”
Antwoorden van R. B.: vraag 1: “Practicum want dan mag je echt iets doen. Uit het boek
vergeet je het nadat je het hebt gemaakt”, vraag 2: “Practicum, dan moet je het echt in elkaar
doen, boek alleen maar schrijven.”, vraag 3: “Zo is het goed genoeg.”
Antwoorden van E. T.: vraag 1: “Practicum, want dan leer je er meer van. Je maakt het zelf
alles en dat is beter vind ik.”, vraag 2: “Met practicum”, vraag 3: “Ik vind het al goed hoe
meneer het doet! Kan niet beter.”
In het geheel genomen was ik wel tevreden over de reacties van leerlingen en zie ik het ook
als een stukje eer voor mijn inspanningen.

5.3 Toetsresultaten
Om te kunnen beoordelen of de leerlingen er in kennis van elektriciteit op vooruit zijn gegaan,
heb ik de leerlingen voor aanvang van het practicum een toets afgenomen met zestien vragen
die alleen goed of fout beantwoord konden worden. Deze toets heb ik niet besproken en ook
niet weer uitgedeeld. Na afloop van het practicum was er een proefwerk waarvan het eerste
deel bestond uit exact dezelfde zestien vragen. De toets is te vinden in bijlage A. Vraag 5 is
weggelaten, deze vraag zat namelijk wel in de eerste toets maar niet in de tweede omdat dit
onderwerp, kortsluiting, niet aan de orde is geweest in de lessen. Door de scores van het
aantal goede antwoorden te vergelijken, ontstaat er een beeld van de vooruitgang die de
leerlingen hebben geboekt tijdens het practicum. De vragen van de toets zijn onder te verdelen
in vier onderwerpen, die we ook terug vinden in de vier practicumopdrachten:
opdracht 1: De noodzaak van een gesloten stroomkring: 5 vragen: 1a, 1b, 1c, 1d, 6.
opdracht 2: geleiders en isolatoren: 3 vragen: 4d, 4e, 4f.
opdracht 3: Het effect van weerstand: 3 vragen: 4a, 4b, 4c.
opdracht 4: Het verschil tussen een serie- en parallelschakeling: 5 vragen: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b.
Zoals gezegd werd elke vraag of goed of fout gerekend, wat overeenkomt met een score van
nul of één. Voor de verschillende opdrachten konden dus minimaal nul punten en maximaal
respectievelijk vijf, drie, drie en vijf punten gehaald worden. Bij een aantal vragen moet een
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kanttekening geplaatst worden: Bij vraag 2b, 3b en 4a moest gekozen worden uit de
antwoorden ‘even fel, feller, of minder fel’. Sommige kinderen gaven als antwoord ‘fel’. Dat
heb ik alleen bij vraag 3b goed gerekend omdat het juiste antwoord daar moest zijn ‘even fel’.
Bij vraag 4c was het correcte antwoord ‘kleiner’. Ik heb deze vraag ook goed gerekend als er
stond ‘zwakker, minder, lager’ of iets anders met dezelfde strekking. Bij vraag 4d moest het
correcte antwoord eigenlijk zijn: ‘Dan gaat het lampje feller branden’, omdat een theelepeltje
vrijwel geen weerstand heeft. Bij deze en de twee opvolgende vragen ging het echter om het
begrip geleider of isolator. Vandaar dat 4d goed is gerekend wanneer de leerling duidelijk
maakte dat het theelepeltje stroom geleidde en/of het lampje bleef branden. 4e en 4f werden
alleen goed gerekend wanneer de leerling duidelijk maakte dat deze materialen geen stroom
geleidden en/of het lampje uitging.
Uiteindelijk kon er voor 45 leerlingen een vergelijking worden gemaakt. Per onderwerp kan
aan de hand van de twee toetsen bepaald worden hoeveel elke leerling er op vooruit of
achteruit is gegaan. Voor 45 leerlingen samen levert dit dan per onderwerp een gemiddelde
procentuele stijging of daling in de score op. Nu kan een stijging of daling natuurlijk ook te
wijten zijn aan toeval. Om erachter te komen welke kans er in dit geval is op een toevallige
stijging of daling wordt een statistische analyse uitgevoerd met het programma SPSS. Dit gaat
als volgt in zijn werk:
De resultaten die een leerling behaalt op de toets voor en de toets na zijn niet onafhankelijk
van elkaar omdat het de resultaten betreft van één en dezelfde persoon. In de statistiek
spreken we van ‘gepaarde waarnemingen’. Om na te gaan of het verschil in scores significant
is of te wijten is aan toeval, wordt een ‘gepaarde t-test’ uitgevoerd. Hiervoor wordt gekeken
naar de verschilscore van de twee toetsen. Als nulhypothese wordt gesteld dat er geen verschil
is in de scores en dat de verschilscore dus nul is. Het programma SPSS kan dan de kans
berekenen dat het verschil te wijten is aan toeval. We spreken van een significante verbetering
of verslechtering als de toevalskans kleiner is dan 0,05. Het resterende deel van de paragraaf
zal per onderwerp de resultaten van het statistische onderzoek behandelen.
opdracht 1: De noodzaak van een gesloten stroomkring (1a, 1b, 1c, 1d, 6).
De score op dit onderdeel is na de toets sterk verbeterd ten opzichte van de score voor de
toets. Op elk van de vijf vragen is een significante verbetering vastgesteld. In onderstaande
tabel is weergegeven welk percentage van de leerlingen de vraag voor de toets goed had en
welk percentage leerlingen de vraag na de toets goed had. De significantiegegevens zoals die
uitgerekend zijn door SPSS zijn te vinden in bijlage C. In de tabel hieronder is in de laatste
kolom de somscore voor en na de toets neergezet. Dit is het totaal aantal punten dat de
leerlingen gemiddeld behaald hebben. Dit gemiddelde moet ergens tussen de nul en de vijf
liggen.

Toets voor
Toets na

Vraag 1a
goed
36 %
87 %

Vraag 1b
goed
33 %
80 %

Vraag 1c
goed
42 %
87 %

Vraag 1d
goed
53 %
82 %

Vraag 6
goed
51 %
71 %

Somscore
5 vragen
2,13
4,07

Tabel 5.2: Scores op onderdeel 1
De gemiddelde somscore is dus met 91 % verbeterd. De tweezijdige significante waarde van
deze stijging is kleiner dan 0,0005, dus zeer ruimschoots binnen de gestelde grens van 0,05.
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opdracht 2: geleiders en isolatoren (4d, 4e, 4f).
Ook op dit onderdeel zijn de resultaten buitengewoon goed. Op elk van de drie vragen is een
significante stijging waargenomen. De resultaten staan opnieuw in een tabel. De gemiddelde
somscore ligt in dit geval tussen de nul en de drie.

Toets voor
Toets na

Vraag 4d
goed
53 %
91 %

Vraag 4e
goed
36 %
82 %

Vraag 4f
goed
40 %
89 %

Somscore
3 vragen
1,29
2,62

Tabel 5.3: Scores op onderdeel 2
De gemiddelde somscore op dit onderdeel is dus met 103 % verbeterd. De tweezijdige
significante waarde van deze stijging is opnieuw kleiner dan 0,0005. Opnieuw overduidelijk
een significante stijging.
opdracht 3: Het effect van weerstand (4a, 4b, 4c).
Op dit onderdeel is voor elk van de drie afzonderlijke vragen een significante verbetering
waargenomen. De resultaten staan in onderstaande tabel. De gemiddelde somscore ligt tussen
de nul en de drie.

Toets voor
Toets na

Vraag 4a
goed
33 %
67 %

Vraag 4b
goed
24 %
53 %

Vraag 4c
goed
49 %
73 %

Somscore
3 vragen
1,07
1,93

Tabel 5.4: Scores op onderdeel 3
De gemiddelde somscore is op dit onderdeel dus met 80 % verbeterd. De tweezijdige
significante waarde van deze stijging is ook hier kleiner dan 0,0005, dus weer overduidelijk
een significante stijging. Het valt wel op dat zowel de stijging als de absolute somscore wat
lager uitvallen dan bij de eerste twee onderwerpen waar de absolute somscores erg hoog zijn
(beide boven de 80 %). Dit onderwerp is natuurlijk ook wat abstracter en dus waarschijnlijk
moeilijker dan de eerste twee en begint dus nu een schifting te komen tussen leerlingen die
het echt snappen en het ongeveer snappen. Bij het volgende onderwerp zullen we zien dat dit
effect zich nog wat duidelijker aftekent.
opdracht 4: Het verschil tussen een serie- en parallelschakeling (2a, 2b, 2c, 3a, 3b).
Van de vijf vragen die bij dit onderdeel horen, is er bij vier vragen een verbetering
vastgesteld, maar alleen bij vraag 2c was deze verbetering significant. Bij vraag 3b was zelfs
een kleine achteruitgang te bespeuren. Zie onderstaande tabel voor de resultaten. De
gemiddelde somscore ligt hier tussen de nul en vijf.

Toets voor
Toets na

Vraag 2a
goed
58 %
71 %

Vraag 2b
goed
56 %
62 %

Vraag 2c
goed
18 %
40 %

Vraag 3a
goed
62 %
76 %

Vraag 3b
goed
53 %
51 %

Somscore
5 vragen
2,47
3,00

Tabel 5.5: Scores op onderdeel 4
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De gemiddelde somscore is met 21 % vooruit gegaan. Dit is met een tweezijdig significante
waarde van 0,057 net geen significante stijging. Wat opmerkelijk is aan deze resultaten is dat
de score na afloop van de lessen weliswaar de laagste is van de vier onderdelen, maar
absoluut gezien nog helemaal niet slecht is. De verbetering is echter zo gering doordat de
resultaten voor de lessen de hoogste zijn van alle onderdelen. Hier heb ik geen verklaring
voor. De relatief lage resultaten na afloop zijn niet zo vreemd, aangezien dit waarschijnlijk het
moeilijkste onderdeel was. De kans bestaat ook dat mensen de laatste opdracht overhaast
hebben afgemaakt om de laatste les vrij te hebben. Wat vreemd is, is de hoge score vóór de
het practicum. Hier zou ik geen verklaring voor durven geven.
Een ander opvallend punt is het feit dat de scores voor vraag 2b en 2c niet gelijk opgaan,
terwijl deze vragen in elkaars verlengde liggen (De lampjes branden minder fel (2b) dus de
meter geeft minder aan (2c)). De correlatie tussen deze antwoorden (na de lessen) is ook niet
overtuigend met een licht positieve waarde van 0,262. Precies hetzelfde verband zit tussen de
vragen 4a en 4b, maar hier is er wel een duidelijk positieve correlatie: 0,567 met een
tweezijdig significante waarde kleiner dan 0,0005. Uit deze laatste waarden alleen zou je
kunnen concluderen dat leerlingen waarschijnlijk wel snappen dat stroomsterkte en felheid
van het lampje positief gecorreleerd zijn, maar de waarden van 2b en 2c spreken dit juist weer
tegen. Er is al met al geen overtuigend bewijs dat leerlingen dit verband snappen. Wel is het
zo dat beide correlaties omhoog zijn gegaan, van 0,182 naar 0,262 en van 0,366 naar 0,567.
Hieruit zou je voorzichtig kunnen concluderen dat het begrip van het verband tussen
stroomsterkte en felheid van het lampje wel is verbeterd door het practicum. Dit verband
hebben de leerlingen ook letterlijk op moeten schrijven bij opdracht 3.
Totaalscore
Tot slot nog een aantal cijfers die betrekking hebben op de totale toets.
De totale gemiddelde somscore over 16 vragen is gestegen van 6,98 naar 11,62. Dat is een
stijging van 66 %. Deze stijging heeft een tweezijdig significante waarde kleiner dan 0,0005
en is dus overduidelijk een significante stijging. Als je aan deze toetsen cijfers zou verbinden,
uitgaand van de normering dat de helft van de vragen goed het cijfer 5,5 op zou leveren, zou
het klassengemiddelde gestegen zijn van een 4,9 naar 7,5!
Als je naar de prestaties van afzonderlijke leerlingen kijkt, zie je het volgende: 5 leerlingen
( = 11 %) zijn achteruit gegaan, 1 leerling ( = 2 %) heeft twee keer dezelfde score behaald en
39 leerlingen ( = 87 %) zijn erop vooruit gegaan. Verder zijn er 5 leerlingen die op de toets na
de lessen een onvoldoende (aantal punten < 8) zou scoren. Vier van deze vijf horen ook bij de
groep die achteruit is gegaan in score.
Verschil tussen praktisch en theoretisch ingestelde leerlingen
Om een idee te krijgen of het nu de meer theoretisch of de meer praktisch ingestelde
leerlingen zijn die het meest profijt hebben gehad van deze methode, heb ik de volgende erg
ruwe indeling gemaakt: De meer theoretisch ingestelde leerling die wat abstracter kan denken
zal waarschijnlijk gemiddeld hoger scoren op een vak als wiskunde terwijl de meer praktisch
ingestelde leerling, die liever met zijn handen werkt, waarschijnlijk hoger scoort op een vak
als techniek.
Om de laatste deelvraag van de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heb ik daarom
gekeken of er een correlatie is tussen de wiskundecijfers en de vooruitgang die leerlingen
geboekt hebben en of er een correlatie is tussen de techniekcijfers en de vooruitgang die
leerlingen geboekt hebben. De vooruitgang die elke leerling heeft geboekt wordt simpelweg
bepaald door de totale score voor, af te trekken van de totale score na. De correlaties zijn
bepaald met het programma SPSS. Dit heeft geleid tot interessante uitkomsten. Het blijkt
namelijk dat de correlatie tussen de wiskundecijfers en de vooruitgang slechts -0,049 is,
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oftewel er is geen correlatie. Voor techniek ziet het plaatje er compleet anders uit; daar vinden
we namelijk een correlatie van 0,489 die een tweezijdige significante waarde heeft van 0,001.
Er is dus duidelijk een positieve correlatie tussen de vooruitgang die leerlingen hebben
geboekt en het rapportcijfer voor techniek dat ze behaald hebben. Het verschil is ook duidelijk
terug te zien in de grafiek waarin de vooruitgang (progress) is uitgezet tegen de
wiskundecijfers op het eindrapport en tegen de techniekcijfers op het eindrapport.
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Figuur 5.1: Correlatie tussen rapportcijfers en vooruitgang
Uit deze grafieken en correlatiecijfers zou je kunnen concluderen, op grond van de ruwe
aanname dat mensen met hoge cijfers voor techniek een meer praktische instelling hebben,
dat deze manier van lesgeven effectiever is voor mensen met een praktische instelling in
tegenstelling tot mensen met een meer theoretische instelling. Gezien de bijna volledig
praktische manier van aanpak van deze methode is dat ook niet zo heel verwonderlijk. Toch
zijn er ook echt wel aantal abstracte begrippen die mensen zich eigen hebben moeten maken,
dus het blijft een opmerkelijk punt.
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6 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt kort samengevat hoe de methode heeft voldaan aan de diverse
onderzoeksvragen zoals die in de inleiding gesteld zijn. Bovendien worden enkele
aanbevelingen gedaan om de ontworpen lesmethode verder te verbeteren.
Op grond van mijn observaties tijdens de les kan ik concluderen dat de door mij ontworpen
lesmethode heeft gezorgd voor een actievere houding en meer plezier tijdens de lessen. Dit
laatste gegeven wordt ondersteund door de uitkomsten van een leerlingenenquête waarbij 30
leerlingen positief oordeelden over deze manier van werken terwijl 11 maal een negatief
oordeel werd geveld.
Op grond van een statistische vergelijking van toetsresultaten van voor en na de lessenserie is
gebleken dat er op de volgende onderdelen een significante verbetering is opgetreden na het
volgen van de lessenserie: ‘De noodzaak van een gesloten stroomkring’ (91 %), ‘Geleiders en
isolatoren’ (103 %) en ‘Het effect van weerstand’ (80 %). Op het onderdeel ‘Het verschil
tussen een serie- en parallelschakeling’ is wel een verbetering opgetreden (21 %), maar dit is
geen significante verbetering.
Het feit dat de vooruitgang die leerlingen hebben geboekt duidelijk positief is gecorreleerd
met het rapportcijfer voor techniek en het feit dat diezelfde vooruitgang geen enkele correlatie
laat zien met het rapportcijfer voor wiskunde, doen vermoeden dat deze manier van werken
meer resultaat oplevert voor de praktisch ingestelde leerlingen.
Al met al voldoet de methode dus ruimschoots aan de in de onderzoeksvraag gestelde eisen.
Desalniettemin zijn er tijdens de uitvoering nog wel wat zaken aan het licht gekomen die voor
verbetering vatbaar zijn. Ten eerste zou er in plaats van door iedereen afzonderlijk beter in
tweetallen gewerkt kunnen worden. Dit vanwege het feit dat er dan meer tijd is voor het
begeleiden en ondersteunen van leerlingen met problemen, doordat het aantal opstellingen in
de klas gehalveerd is. Bovendien zullen leerlingen minder hulp van de docent nodig zijn
omdat ze elkaar kunnen steunen.
Een tweede punt dat verbeterd kan worden betreft de hoeveelheid instructie. Deze was nu
vrijwel nihil doordat de opdrachten eigenlijk al begeleidend ontworpen waren. In de praktijk
bleek echter dat veel begrippen volledig nieuw waren en lang onduidelijk bleven. Met wat
meer instructie en met name een duidelijke introductie van nieuwe begrippen valt denk ik nog
veel winst te behalen.
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Bijlage A: De werkbladen
Manier van werken tijdens N&T module Elektriciteit
Dit laatste kwartiel gaan we op een meer praktische manier werken tijdens de N&T lessen.
We gebruiken geen planner meer en eigenlijk gebruiken we het boek ook niet. In plaats
daarvan krijg je in de loop van de lessen een aantal praktische opdrachten en een aantal
bladen met theorie die over de opdrachten gaat. Bij de opdrachten moet je verschillende
elektrische schakelingen bouwen en testen.
Iedereen krijgt aan het begin een nieuw mapje. Daarin bewaar je dit formulier en alle andere
formulieren met opdrachten en met theorie die je krijgt. Aan het eind van het kwartiel krijg je
een toets en om hiervoor te leren heb je al deze formulieren nodig.
De groep wordt tijdens dit practicum opgesplitst: 2T1 A doet dit op maandag in lokaal 31 en
2T1 B op vrijdag in lokaal 33. Als je tijdens één van de lessen ziek bent, haal je het in tijdens
de les van de andere groep.
De werkwijze:
-

Aan het begin van de eerste les krijgt iedereen een doosje met daarin alles wat je nodig
hebt om de schakelingen te bouwen. Zet je naam erop en zorg dat je niks kwijtraakt.
Aan het eind van iedere les berg je alles op in dat doosje, alleen de batterij lever je in.
Aan het begin van de eerste les krijg je opdracht 1 en de theoriebladen die daarbij
horen, deze doe je in je mapje.
Je voert de opdracht uit en maakt de vragen.
Als je alles gedaan hebt, laat je het controleren door je leraar en dan wordt die
opdracht afgetekend.
Pas dan krijg je de volgende opdracht en theorie.
Aan het eind heb je dan alle uitgewerkte opdrachten en alle theorie in je mapje. Dit
wordt beoordeeld als je logboek.

Gereedschap:
Bij sommige opdrachten heb je gereedschap nodig; bijvoorbeeld een striptang, een
schroevendraaier, een voltmeter, of een ampèremeter. Deze liggen in het lokaal en kun je
gebruiken. Aan het eind van de les wordt alles uiteraard weer ingeleverd.
Inhoud van het doosje:
Hier volgt een lijst met alles wat er in je doosje hoort te zitten, controleer dit voor je begint!
-

1 kartonnen plaatje met een aantal gaten erin.
2 lampjes met 2 fittingen en een LED.
2 weerstandjes.
1 bosje elektriciteitsdraad.
1 smeltzekering.
Een aantal splitpennen en paperclips en een stukje klei.

Veel succes en plezier bij dit practicum!
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Theorieblad 1: Stroomkring en schakelschema
Elektriciteit is bijna niet meer weg te denken uit ons leven. In huis gebruik je elektrisch licht
en een heleboel verschillende elektrische apparaten. In de auto gebruik je elektriciteit om te
starten, voor de verlichting, de toeter, en nog een heleboel andere dingen. Zelfs op de fiets
gebruik je elektriciteit om je licht te laten branden.
Al deze apparaten hebben heel verschillende functies, maar toch is er één ding dat altijd geldt
voor elk elektrisch apparaat, daarom staat het hieronder dikgedrukt:

Een elektrisch apparaat werkt pas als het in een gesloten stroomkring staat!
Wat is nu precies een stroomkring? In een stroomkring zitten altijd een aantal vaste
onderdelen. Die zullen we hieronder kort bespreken:
Een spanningsbron
In een stroomkring zit altijd een spanningsbron. Een spanningsbron levert een spanning en
dankzij die spanning kan er een stroom gaan lopen. Voorbeelden van spanningsbronnen zijn:
een batterij, een accu, en een stopcontact. De spanning die een spanningsbron levert, meten
we in Volt. De afkorting van Volt is V.
Het stopcontact levert een spanning van 230 V, de accu van een auto levert een spanning van
12 V, en de batterij die wij gaan gebruiken bij het practicum, levert een spanning van 4,5 V.
Er zijn heel veel verschillende batterijen die heel veel verschillende spanningen kunnen
leveren. De meest gebruikte batterij is de penlite. Deze levert een spanning van 1,5 V.
Stroomdraden
Met alleen een spanningsbron en een elektrisch apparaat hebben we nog geen stroomkring.
Hiervoor zijn ook nog stroomdraden nodig die de stroom geleiden van de spanningsbron naar
het apparaat en weer terug van het apparaat naar de spanningsbron.
LET OP: Als er geen draad terugloopt naar de spanningsbron, loopt er nergens stroom!
Een eenvoudige stroomkring ziet er schematisch als volgt uit:

Schakelaar
Het bovenstaande plaatje is een gesloten stroomkring, dus er loopt op dit moment een stroom
door het apparaat. Het is alleen wel lastig als je het apparaat nooit uit kunt zetten. Daarom zit
er in een stroomkring ook nog een schakelaar. Meestal is dit een knopje of een schuifje.
Sommige apparaten hebben geen schakelaar, je moet het apparaat dan uitzetten door de
stekker eruit te halen of bij je fiets door het wieltje van de dynamo van je band af te halen.
Bij het practicum gaan we een paperclip gebruiken als schakelaar. Het schakelschema van een
eenvoudige stroomkring met een schakelaar die open staat, ziet er zo uit:
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We hebben nu gezien hoe een schakelschema van een eenvoudige stroomkring eruit ziet. Je
hebt dus al gezien wat de symbolen zijn voor een batterij, voor een open schakelaar, en voor
een verbindingsdraad. Er zijn natuurlijk nog veel meer symbolen. Een aantal daarvan moet je
kennen voor het practicum. Hieronder vind je een lijstje met de belangrijkste symbolen:
Lijst met elektrische symbolen

Beantwoord nu de volgende vragen:
1) Welke vier dingen zitten er in iedere goede stroomkring?
…………………………………………………………………………………………………...
2) Wat is de spanningsbron voor je fietsverlichting?
…………………………………………………………………………………………………...
3) Waarom brandt het lampje niet in de volgende twee schakelingen?

A:…………………………………………………………………………………………….......
B:………………………………………………………………………………………………...
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Opdracht 1: Een multifunctionele schakeling
In deze opdracht ga je een schakeling bouwen die je bij de komende opdrachten weer moet
gebruiken. Het moet dus goed gebeuren! Je bouwt de schakeling op het plaatje karton:

Werkwijze (kijk ook op de achterkant voor plaatjes):
-

-

knip 3 stukken draad af van 18 cm en twee stukken van 23 cm.
Verwijder bij alle draden aan beide uiteinden de isolatie met een striptang of als je er
handig in bent met je tanden of met een schaar.
Kijk in de tekening: de twee draden van 23 cm komen aan paperclip 1 en 2, verbind de
andere kant van de ene lange draad met het lampje en de andere kant van de andere
lange draad met een splitpen. Aan deze zelfde splitpen komt ook paperclip 7.
Maak de splitpen met paperclip 7 eraan vast op het karton.
Zet de draad vast met nog twee splitpennen.
Pak nu één van de korte draden en maak aan het ene uiteinde een splitpen en aan het
andere uiteinde paperclip 6. Zet nu deze draad vast op het karton.
Pak de volgende korte draad, maak één uiteinde vast aan het lampje en zet aan het
andere uiteinde paperclip 3.
De laatste korte draad krijgt twee paperclips aan de uiteinden; 4 en 5, zet de draad
daarna met twee splitpennen vast op het karton.
Plak nu het lampje op de daarvoor bestemde plaats op het karton en zet de twee draden
die aan het lampje zitten vast op het karton. Klaar? Vraag een batterij!
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Deze combinaties van draden ga je maken:

We gaan nu even de onderdelen van de schakeling langs:
-

paperclip 7 is de schakelaar, hiermee kun je de stroomkring sluiten of verbreken.
Tussen paperclip 1 en 2 sluit je de batterij aan.
Tussen paperclip 3 en 4 en tussen 5 en 6 ga je in de volgende opdrachten verschillende
dingen aansluiten.
Nu willen we eerst alleen maar zien of het lampje brandt. Verbind paperclip 3 daarom
met paperclip 4 en paperclip 5 met paperclip 6.
Sluit de stroomkring met paperclip 7, het lampje moet nu branden!

Het meten van spanning en stroomsterkte
We gaan nu de spanning meten die over het lampje staat en de stroomsterkte meten die door
het lampje loopt. Lees nu eerst de theorieblad 2 over het gebruiken van voltmeters en
ampèremeters.
Sluit een voltmeter aan over het lampje en meet de spanning. Noteer wat je gevonden hebt:
Spanning over het lampje = ……….…..V.
Sluit een ampèremeter aan tussen paperclip 3 en 4 en meet de stroomsterkte. Noteer wat je
gevonden hebt:
Stroom door het lampje = …………….A.
Heb je alles gedaan? Laat de leraar zien dat je lampje brandt en wat je gevonden hebt voor de
spanning en de stroomsterkte. Als je het goed gedaan hebt, wordt de opdracht afgetekend en
krijg je de volgende.

Theorieblad 2: Voltmeter en Ampèremeter
Aan het eind van opdracht 1 moet je de spanning over het lampje en de stroom door het
lampje meten. Spanning meet je met een voltmeter en stroomsterkte met een ampèremeter. De
meters die we hier op school hebben kun je als voltmeter én als ampèremeter gebruiken, je
moet ze daar dan wel op instellen.
In het volgende plaatje zie je de meter drie keer: in het linkerplaatje staat hij uit, in het
middelste plaatje meet hij de stroomsterkte in ampères en in het rechterplaatje meet hij de
spanning in volt.
De pijltjes laten zien welke twee ingangen je moet gebruiken: Bij het meten van stroomsterkte
de buitenste twee en bij het meten van spanning de twee linker ingangen.
In de figuur kun je ook zien op welk bereik je de meters in moet stellen: In opdracht 1 de
stroomsterkte op 10A en de spanning op 20V.

Als je een ampèremeter gebruikt om de stroomsterkte in een stroomkring te meten, zorg je er
altijd voor dat de meter is opgenomen in de stroomkring. Er moet namelijk een stroom door
de meter lopen. In de schakeling van opdracht 1 sluit je de ampèremeter aan tussen paperclip
3 en 4.
Als je de spanning over een lampje wilt meten moet de voltmeter juist niet in de stroomkring
zitten. Je zorgt dan dat de middelste ingang van de voltmeter aangesloten is vlak voor het
lampje en de rechteringang net na het lampje. In een schema ziet dat er zo uit:
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Opdracht 2: Geleiders en isolatoren
In de vorige opdracht heb je gezien dat er pas een stroom gaat lopen als er een gesloten
stroomkring is. Dat betekent in ons geval dat er tussen de batterij en het lampje en tussen het
lampje en de batterij materiaal zit dat stroom kan geleiden. Zulke materialen noemen we
geleiders. Er zijn ook een heleboel materialen die geen stroom kunnen geleiden. Zulke
materialen noemen we isolatoren. In onze schakeling wordt de stroom geleid door de
stroomdraden, de paperclips en de splitpennen. De draden en paperclips zijn van ijzer en de
splitpennen van messing. Hieraan kun je dus zien dat ijzer en messing geleiders zijn.
In deze opdracht ga je voor een aantal materialen testen of het geleiders of isolatoren zijn.
Je kunt dat heel makkelijk doen met de schakeling die je bij opdracht 1 gebouwd hebt.
Als je een bepaald materiaal wilt testen, zet je een stukje van dat materiaal tussen paperclip
3 en 4, en je zorgt dat de stroomkring verder gesloten is. Als het lampje nu gaat branden, weet
je dat het materiaal een geleider is. Als het lampje niet gaat branden, weet je dat het materiaal
een isolator is.
A) Hieronder staat een tabel met materialen die je gaat testen. Er zijn een aantal rijen open
gelaten. Kies zelf een aantal materialen die je gaat testen en vul die in bij de lege rijen in de
tabel.

Materiaal
Aluminiumfolie
Hout
Plastic
Koperen munt
Lucht
Water
Potloodstift
Je lichaam

Lampje brandt wel / niet Geleider of isolator?

B) Je hebt net getest of water een geleider of isolator is. Zet het bakje water nog een keer in de
stroomkring, maar los nu een hoeveelheid zout op in het water. Wat zie je?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Water geleidt dus alleen stroom als er wat in opgelost is, bijvoorbeeld zout. In gewoon
kraanwater zit ook wel wat opgelost, bijvoorbeeld kalk, maar er zit niet genoeg in om in onze
schakeling het lampje te laten branden. Als je echter kraanwater in het stopcontact gooit,
geleidt het wel stroom. Hoe kan dat?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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C) Nu gaan we een LED in de schakeling bouwen. Een LED is een diode die licht geeft.
Diodes hebben een bijzondere eigenschap, die gaan we nu bekijken.
Plaats de LED tussen paperclip 3 en 4. Brandt de LED?

…………………………………………………………………………………….
Wat zie je aan het lampje?

…………………………………………………………………………………….
Zet de LED nu andersom tussen paperclip 3 en 4 (verwissel de pootjes). Brandt de LED?

…………………………………………………………………………………….
Wat zie je aan het lampje?

…………………………………………………………………………………….
Welke bijzondere eigenschap heeft een diode dus?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Meet nu met een voltmeter de spanning over het lampje en de spanning over de LED en
noteer wat je meet:
Spanning over het lampje:……………..Volt

Spanning over de LED:…….……….Volt

Vergelijk dit met de spanning die je in opdracht 1 hebt gemeten. Wat valt je op?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Waarom denk je dat het lampje zo zwak brandt?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Opdracht 3: Weerstand
In de vorige opdracht heb je gezien dat sommige materialen de stroom wel geleiden en andere
niet. Bij de LED zagen we wat vreemds: Als je de LED op de goede manier aansloot, geleidde
hij wel want hij ging branden, maar het lampje brandde niet of heel zwak. Dit komt doordat
de LED een weerstand heeft. Weerstand zorgt ervoor dat de stroom er moeilijk langs kan.
Daardoor gaat er minder stroom lopen in de schakeling. Op dezelfde manier als water in een
tuinslang minder gaat stromen als je de slang indrukt.
In deze opdracht gaan we een aantal proefjes doen met weerstand. Je hebt daar de volgende
dingen voor nodig die je voor in de klas kunt vinden:
-

Twee verschillende weerstandjes, uit elk bakje één.
Een smal stukje karton met twee gaatjes.
Twee splitpennen
Een stukje weerstandsdraad van ongeveer 30 cm.
Twee stroomdraden.
Een multimeter (waar je ook spanning en stroomsterkte mee hebt gemeten).

A) In het volgende plaatje kun je zien hoe je de meter in moet stellen als je weerstand wilt
meten. Je drukt de weerstand uit in Ohm. Het symbool daarvoor is .

Meet nu de weerstand van de twee weerstandjes die je gepakt hebt en noteer de waarden
hieronder:
Weerstand 1: ………………... .

Weerstand 2: ………………... .

B) Zet nu de kleinste van de twee weerstanden in de schakeling tussen paperclip 3 en 4.
Wat valt je op aan het lampje?
…………………………………………………………………………………………………...
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Stel de meter nu in op stroomsterkte en sluit hem aan tussen paperclip 5 en 6.
Meet de stroomsterkte terwijl de weerstand in de schakeling zit en noteer het hieronder:
Stroomsterkte: …………………….A.
Wat valt je op als je dit vergelijkt met de stroomsterkte die je bij opdracht 1 hebt gemeten,
toen er dus nog geen weerstand in de schakeling zat?
…………………………………………………………………………………………………...
C) Zet nu de grootste van de twee weerstanden in de schakeling tussen paperclip 3 en 4.
Wat valt je op aan het lampje als je het vergelijkt met de kleine weerstand?
…………………………………………………………………………………………………...
Meet de stroomsterkte terwijl de grote weerstand in de schakeling zit en noteer het hieronder:
Stroomsterkte: …………………….A.
Wat valt je op als je dit vergelijkt met de stroomsterkte die je bij de kleine weerstand hebt
gemeten?
…………………………………………………………………………………………………..
D) We kunnen nu twee belangrijke conclusies trekken:
Wat kun je zeggen over het verband tussen weerstand en stroomsterkte?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Wat kun je zeggen over het verband tussen stroomsterkte en felheid van het lampje?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
E) Je kunt ook meer dan één weerstand tegelijk in een schakeling zetten. Als je twee
weerstanden achter elkaar zet, zeg je dat de weerstanden in serie staan. Schematisch ziet dat er
zo uit:

Zet de kleine en de grote weerstand in serie en meet hoe groot de weerstand nu is:
Weerstand van de kleine en de grote in serie: ……………………….. .
Controleer of dit net zo groot is als de twee weerstanden bij elkaar opgeteld.
Zet de weerstanden nu in serie in de schakeling en kijk wat er met het lampje gebeurt.
Ga nu verder met opdracht 3b.
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Opdracht 3b: Een lichtdimmer.
In deze opdracht gaan we zien hoe je weerstand in de praktijk kunt gebruiken. We gaan
namelijk een lichtdimmer bouwen voor het lampje in de schakeling. Je kent de lichtdimmer
misschien van thuis, waar er op grote lampen soms een draaiknop zit waarmee je de lamp
feller en minder fel kunt laten branden. Zo’n knop zorgt ervoor dat er meer of minder
weerstand in de schakeling komt waardoor de lamp feller of minder fel gaat branden.
Wij gaan een lichtdimmer bouwen met een weerstandsdraad, een dunne draad die meer
weerstand heeft als hij langer is. Deze weerstandsdraad zet je met twee splitpennen vast op
het stukje karton. Meet nu de weerstand die tussen de twee splitpennen staat:
Weerstand hele draad: ……………………. . .
Meet nu de weerstand tussen het midden van de draad en één van de splitpennen:
Weerstand halve draad: ……………………. .
Je ziet dus dat je de weerstand groter en kleiner kunt maken, door een groter of een kleiner
stuk van de draad op te nemen in de schakeling, zo werkt de lichtdimmer!
Pak nu de twee stroomdraden en maak ze vast aan paperclip 3 en 4. Houdt het losse uiteinde
van één van de stroomdraden op één van de uiteinden van de weerstandsdraad en houdt het
losse uiteinde van de tweede stroomdraad er vlak bij. Als het goed is brandt het lampje nu
gewoon fel.
Schuif nu de tweede stroomdraad langzaam richting het andere uiteinde van de
weerstandsdraad. Zorg dat het uiteinde van de stroomdraad steeds contact blijft maken met de
weerstandsdraad. Wat gebeurt er met het lampje?
…………………………………………………………………………………………………...
Leg in je eigen woorden uit hoe een lichtdimmer werkt.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Opdracht 4: Serie en parallel
In deze opdracht gaan we een tweede lampje in de schakeling zetten. Als je twee lampjes in
een schakeling bouwt, kun je dat op twee manieren doen: je kunt ze in serie schakelen of
parallel schakelen. We zullen in deze opdracht beide manieren uittesten om erachter te komen
wat precies de verschillen zijn. We beginnen met twee lampjes in serie.
Serie
Twee lampjes in serie betekent dat je de lampjes achter elkaar in de schakeling zet. Alle
stroom moet dan door allebei de lampjes. In een schakelschema ziet dat er zo uit:

Bouw de linker schakeling door het tweede lampje aan te sluiten tussen paperclip 3 en 4.
Branden de twee lampjes feller, even fel, of minder fel dan wanneer er maar één lampje in de
schakeling staat?
…………………………………………………………………………………………………
Sluit nu een ampèremeter aan tussen paperclip 5 en 6 en meet de stroomsterkte in de
schakeling. Als je niet meer weet hoe dit moet, kijk dan op theorieblad 2.
Stroomsterkte is: ……………………..A.
Is dat meer of minder of evenveel als toen er maar één lampje in de schakeling stond?
…………………………………………………………………………………………………
Conclusie (Vul op de stippellijntjes de goede woorden in):
Wanneer je lampjes in serie schakelt, branden ze …………………………….. dan één lampje,
de stroomsterkte in de schakeling wordt dan ……………………………..
Parallel
Twee lampjes parallel betekent dat je de lampjes naast elkaar zet in een schakeling. De stroom
verdeelt zich dan over de twee lampjes. In een schakelschema ziet dat er zo uit (z.o.z):
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Je gaat nu in je eigen schakeling de twee lampjes ook parallel zetten. Dit doe je als volgt:
Verbind de twee stroomdraadjes met het tweede lampje en zet aan de andere uiteinden
paperclips, zodat je de volgende combinatie krijgt:

Verbind nu één van de paperclips met de batterij en de andere paperclip met paperclips 3 en 4.
Als je het goed hebt gedaan branden nu allebei de lampjes. Branden de twee lampjes feller,
even fel, of minder fel dan wanneer er maar één lampje in de schakeling staat?
…………………………………………………………………………………………………
Sluit nu een ampèremeter aan tussen paperclip 5 en 6 en meet de stroomsterkte in de
schakeling.
Stroomsterkte is: ……………………..A.
Is dat meer of minder of evenveel als toen er maar één lampje in de schakeling stond?
…………………………………………………………………………………………………
Conclusie (Vul op de stippellijntjes de goede woorden in):
Wanneer je lampjes parallel schakelt, branden ze …………………………….. als één lampje,
de stroomsterkte in de schakeling wordt dan ……………………………..
Niet alleen lampjes, maar ook weerstanden kun je in serie of parallel schakelen:

In welke van de twee schakelingen geeft de ampèremeter meer aan en hoe weet je dat?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Bijlage B: De toets
Deze toets maak je niet voor een cijfer, maar om te kijken hoeveel je al weet van het
onderwerp elektriciteit. Neem rustig de tijd en probeer op elke vraag zo goed mogelijk
antwoord te geven.
1) Hieronder zie je een tekening en een schema van dezelfde elektrische schakeling.
Deze schakeling bestaat uit een batterij, een lampje, een schakelaar, een aantal
stroomdraden, en een ampèremeter die meet hoeveel stroom er loopt.
De schakelaar is eerst open.

a) Brandt het lampje?
b) Geeft meter A wat aan?
Nu doen we de schakelaar dicht.
c) Brandt het lampje?
d) Geeft meter A wat aan?
2) De schakelaar blijft dicht, maar er komt nu een extra lampje bij in de schakeling. Het
schema ziet er dan zo uit:
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a) Zijn de twee lampjes parallel of in serie geschakeld?
b) Branden de lampjes nu even fel, feller, of minder fel dan bij vraag 1c?
c) Geeft meter A nu meer, minder, of hetzelfde aan als bij vraag 1d?
3) Er blijven twee lampjes in de schakeling, ze worden alleen op een iets andere manier
ingebouwd. Het schema ziet er dan zo uit:

a) Zijn de lampjes nu parallel of in serie geschakeld?
b) Branden de lampjes nu even fel, feller, of minder fel dan bij vraag 1c?
4) We bouwen nu weer dezelfde schakeling als bij vraag 2, alleen zetten we nu een
weerstand op de plaats van het tweede lampje. Het schema ziet er dan zo uit

a) Branden de lampjes nu even fel, feller, of minder fel dan bij vraag 1c?
b) Geeft meter A nu meer, minder, of hetzelfde aan als bij vraag 1d?
c) Welk woord moet op de stippellijntjes staan?
Hoe groter de weerstand, hoe …………….. de stroom die loopt in de schakeling.
d) Wat gebeurt er met het lampje als je de weerstand vervangt door een theelepeltje?
e) Wat gebeurt er met het lampje als je de weerstand vervangt door een elastiekje?
f) Wat gebeurt er met het lampje als je de weerstand vervangt door een stuk hout?
6) In de volgende schakeling zie je een batterij en een lampje. Brandt dit lampje?
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Bijlage C: Statistische gegevens
Paired Samples Statistics

Pair
1
Pair
2
Pair
3
Pair
4
Pair
5

som1 voor
som1 na
som2 voor
som2 na
som3 voor
som3 na
som4 voor
som4 na
tot voor
tot na

Mean
2,13
4,07
1,29
2,62
1,07
1,93
2,47
3,00
6,98
11,62

N
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Std. Deviation
1,766
1,421
1,058
,747
,986
1,232
1,198
1,279
2,888
3,017

Std. Error
Mean
,263
,212
,158
,111
,147
,184
,179
,191
,431
,450

Tabel C1: SPSS output voor de somscores en totaalscores

Tabel C2: SPSS output voor de scores van de afzonderlijke vragen

37

