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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Dit verslag is geschreven als onderdeel van het vak Onderzoek van Onderwijs. In dit
vak is het gebruikelijk dat een leraar in opleiding een onderzoek uitvoert op een
middelbare school. Bij dit onderzoek is dit echter niet het geval en is het onderzoek
uitgevoerd onder leerlingen die de Universiteit Twente bezoeken om een LOB-2
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) module te volgen.
Een aantal faculteiten van de Universiteit Twente organiseert LOB-2 modules die
leerlingen in de bovenbouw van het VWO de kans geven om een dag lang kennis te
maken met een specifieke opleiding. Ook de opleiding Chemische Technologie
organiseert al een aantal jaren LOB-2 modules.
Fer Coenders is verantwoordelijk voor de modules die Chemische Technologie
aanbied. Toen hij hoorde dat wij op zoek waren naar een onderwerp voor ons
Onderzoek van Onderwijs, stelde hij als onderwerp voor het ontwerpen van twee
nieuwe LOB-2 modules en tevens de evaluatie van deze modules.
Het onderwerp sprak ons erg aan en dus hebben we besloten om op zijn voorstel in
te gaan. Het verslag dat voor u ligt is de uitwerking van deze opdracht.
Op de middelbare scholen wordt nu al enkele jaren gewerkt met de zogenaamde
tweede fase. Toen deze tweede fase voor het eerst werd ingevoerd op de scholen
was in de eindtermen een zogenaamd “handelingsdeel” opgenomen. Als onderdeel
van dit handelingsdeel moesten leerlingen zich voorbereiden op wat ze na hun
middelbare school van plan zijn te gaan doen. Wil je na de middelbare school gaan
werken, of verder studeren? Welke beroepen en studies spreken je aan en passen bij
je? Dit zijn natuurlijk erg belangrijke vragen voor de toekomst van leerlingen. Helaas
bleken de eindtermen van de tweede fase te zwaar te zijn en een van de eerste
dingen

die

de

minister

toen

uit

het

programma

heeft

gehaald,

is

dit

handelingsgedeelte.
In het begin van de tweede fase heeft de Universiteit Twente samen met enkele
hogescholen uit de regio (Saxion Hogeschool Enschede, Saxion Hogeschool Ijselland
en Hogeschool Larenstein) LOB-2 modules ontworpen en gegeven die in het karakter
van dit handelingsgedeelte passen. Bij deze LOB-2 modules “oude stijl” moeten de
leerlingen vaak thuis enkele opdrachten maken of zich inlezen in het onderwerp,
vervolgens bezoeken ze een dag de universiteit of de hogeschool en tenslotte
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schrijven ze een verslag.
Het lijkt alsof de LOB-2-modules overbodig zijn geworden, nu het handelingsgedeelte
uit het examen programma is geschrapt. Toch zijn er nog steeds scholen die de
oriëntatie

op

vervolg

opleidingen

en

beroepen

hebben

opgenomen

in

het

programma. Ook kan het geven van LOB-2 modules gezien worden als een
waardevolle aanvulling op de andere voorlichtingsactiviteiten die de universiteit
organiseert, maar de vormgeving zal aangepast moeten worden, omdat leerlingen
minder tijd beschikbaar hebben in het programma en het deelnemen aan een LOB-2module een vrije keuze is geworden.
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2 Probleemstelling en Onderzoeksvraag
In dit hoofdstuk zullen eerst doelen worden geformuleerd voor de LOB-2-modules.
Wat moet er bereikt worden met het organiseren van de modules. Uit deze doelen
volgt de onderzoeksvraag.

2.1 Doelen
Er zijn in totaal drie doelen uitgewerkt:
-

Doel 1: Leerlingen die aan de LOB-2 module hebben deelgenomen moeten na
afloop genoeg informatie hebben gekregen om een gefundeerde keuze te kunnen
maken of de studie Chemische Technologie een geschikte studie voor hen is.

-

Doel 2: Leerlingen die aan de LOB-2 module deelnemen moeten het gedurende
de hele dag naar hun zin hebben gehad.

-

Doel 3: Leerlingen die aan de LOB-2 module hebben deelgenomen moeten
nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan.

De drie doelen staan in volgorde van belangrijkheid. Naast doel 1 en doel 2 zou het
een pluspunt zijn, als de dag ook nog leerzaam (doel 3) is geweest. Het is zeer
onwaarschijnlijk dat doel 1 wordt bereikt indien niet in enige mate aan doel 2 en doel
3 is voldaan. Als de leerlingen het niet naar hun zin hebben, of de dag oninteressant
vinden zullen ze waarschijnlijk een minder volledig beeld vormen over de opleiding
Chemische Technologie en dit kan van grote invloed zijn op hun oordeel over de
geschiktheid van de opleiding.
De doelen zijn op dusdanige manier geformuleerd dat deze meetbaar zijn met behulp
van bijvoorbeeld een schriftelijke enquête, een vraaggesprek of observatie. In
onderstaande paragrafen worden de doelen uitgelegd.
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2.1.1 Doel 1: Keuze
Doel 1 houdt in dat de ontwikkelde LOB-2 modules er voor moeten zorgen dat de
leerlingen die deze module komen volgen een kloppend beeld krijgen van de studie
Chemische Technologie, waarna zij een gefundeerde keuze kunnen maken om al dan
niet voor deze studie te kiezen. Een kloppend beeld kan alleen worden verkregen
indien verschillende aspecten van de studie Chemische Technologie naar voren zijn
gekomen. Het gaat hier om de volgende aspecten:
-

Onderwerpen die in het curriculum zijn opgenomen

-

Moeilijkheidsgraad van de opleiding

-

Tijdsverdeling tussen practica, projectonderwijs, hoorcollege en werkcollege

-

Toekomstperspectief:

Globaal

beeld

van

de

mogelijkheden

als

Chemisch

Technoloog.
Doel 1 is opzettelijk niet op een dusdanige manier geformuleerd dat het doel alleen
gehaald wordt als de LOB-2 module veel VWO scholieren aanzet om de opleiding
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente te gaan volgen. Als een leerling
aan het einde van de dag besluit dat Chemische Technologie voor hem/haar geen
geschikte studie is, dan is ook aan doel 1 voldaan. Uit bovenstaand omschrijving
volgt doel 1:
Doel 1: Leerlingen die aan de LOB-2 module hebben deelgenomen moeten na afloop
genoeg informatie hebben gekregen om een gefundeerde keuze te kunnen maken of
de studie Chemische Technologie een geschikte studie voor hen is.

2.1.2 Doel 2: Sfeer
Doel 2 geeft weer dat de LOB-2 module een leuke dag moet zijn, zodat de leerlingen
die de LOB-2 module volgen in ieder geval niet worden afgeschrikt door een saaie
oninteressante dag en daarom besluiten dat Chemische Technologie niets voor hen
is. Echter leuk is moeilijk te definiëren. Wel kan worden gekeken naar de sfeer
tijdens de verschillende onderdelen van de dag. Zo kan er tijdens de hoorcolleges
worden gekeken of de leerlingen geïnteresseerd zijn en niet afdwalen of gesprekken
onder elkaar gaan voeren. Tijdens het uitvoerende gedeelte kan worden gekeken of
de leerlingen lachen, geïnteresseerde vragen stellen en of er een goede sfeer hangt.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat Sfeer voor leerlingen een belangrijke keuze
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factor is. (M.E. Florijn)
Uit bovenstaande omschrijving volgt doel 2:
Doel 2:

Leerlingen

die

aan

de

LOB-2

module

deelnemen

moeten

het

gedurende de hele dag naar hun zin hebben gehad.

2.1.3 Doel 3: Kennis
Naast doel 1 en 2 kan nog een ander doel worden geformuleerd. Erg belangrijk is dat
de leerlingen geen saaie oninteressante dag voorgeschoteld krijgen. De dag moet
vernieuwend zijn. Dit houdt in dat tijdens de dag kennis en vaardigheden moeten
worden aangedragen waarmee de leerlingen nog niet in aanraking zijn geweest
tijdens hun schoolcarrière. Er moet echter voor worden gewaakt dat het niveau niet
te hoog is. Als dit het geval is zal de dag uitdagend zijn. Dit doel kan vrij makkelijk
worden getest met vragen naar de achtergrondkennis. Ook kan worden gekeken
naar het niveau van de dag zelf, door te kijken of de mensen zonder veel extra hulp
de opdrachten kunnen maken.
Doel 3:

Leerlingen die aan de LOB-2 module hebben deelgenomen moeten

nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan.

2.2 Onderzoeksvraag
Uitgaande

van

de

drie

doelen

Keuze,

Sfeer

en

Kennis

kan

de

volgende

onderzoeksvraag worden geformuleerd
Is de LOB-2 module geslaagd gelet op de elementen Keuze, Sfeer en Kennis?
De LOB-2 module kan dus als geslaagd worden beschouwd als de leerlingen, die de
desbetreffende LOB-2 module hebben gevolgd:
-

Gefundeerd kunnen oordelen over de geschiktheid van de studie Chemische
Technologie voor hen.

-

Een dag hebben gehad waar zij het naar zin hebben gehad.

-

Nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan.
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3 Context
De

faculteit

Chemische

Technologie

van

de

Universiteit

Twente

organiseert

verschillende voorlichtingsactiviteiten voor VWO leerlingen die op zoek zijn naar een
studie. Een van deze voorlichtingsactiviteiten zijn de LOB-2 modules, “Medicijnen en
Chemie” en “Veelzijdige Polymeren”, die in dit onderzoek centraal staan. Andere
voorlichtingsactiviteiten
schoolbezoeken.

Ook

zijn
kunnen

de

voorlichtingsdagen,

leerlingen

op

school

meeloopdagen

informatie

en

inwinnen

bij

bijvoorbeeld een decaan. Een andere bron voor het verkrijgen van algemene
informatie is het bezoeken van een beurs. Ook websites en folders kunnen een
belangrijke rol spelen in het studie keuze proces, dit zijn vaak de informatie bronnen
die als eerste geraadpleegd worden. In onderstaande paragraven worden de
activiteiten die de opleiding Chemische Technologie organiseert verder uitgewerkt.

3.1 Website en folders
Een belangrijke bron voor informatie voor de VWO leerlingen is de website van de
Universiteit Twente. Een gedeelte van deze website, de “schoolsite”, is speciaal
gericht op VWO leerlingen die een studie zoeken. Deze website is te vinden op:
http://www.schoolsite.utwente.nl/.Op de SchoolSite is informatie te vinden over
onderwijs en opleidingen van de Universiteit Twente. Verder geeft de site informatie
over wonen en studeren op de Campus, de kwaliteit van het onderwijs en wat voor
toekomstperspectief een opleiding aan de Universiteit Twente biedt. Daarnaast is er
een tentamen bank en een online leeromgeving die hulp biedt bij huiswerk. Verder
kunnen via de website folders besteld worden van de verschillende opleidingen. De
website en de folders geven een globale indruk over de Universiteit Twente en de
opleidingen. Op grond van deze informatie kunnen leerlingen een besluit maken of
een bezoek aan de Universiteit Twente voor hen interessant is. Ze kunnen dan
bijvoorbeeld kiezen mee te doen aan een voorlichtingsdag, meeloopdag of LOB-2
module.

3.2 Voorlichtingsdagen
De meest algemene en bekendste vorm van voorlichting zijn de voorlichtingsdagen.
Deze dagen zijn bedoeld voor leerlingen van 4, 5 en 6 VWO als eerste kennismaking
met

de

Universiteit

Twente.

De

leerlingen

krijgen

de

kans

om

op

een

voorlichtingsdag twee opleidingen te bekijken. Het programma voor de opleiding
9
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Chemische Technologie ziet er als volgt uit: De Leerlingen en ouders worden welkom
geheten door de opleidingsdirecteur van de faculteit. Hierna komt een docent aan
het woord die een algemeen verhaal verteld over de opleiding Chemische
Technologie en een werfend praatje houdt over zijn eigen vakgebied. Vervolgens
komt het studentleven in Enschede aan bod en de studievereniging Alembic. Meestal
wordt deze informatie verstrekt door de voorzitter van Alembic. Andere onderdelen
van de voorlichtingsdag zijn een klein practicum, een praatje van een pas
afgestudeerde student die nu werkzaam is als AIO of in het bedrijfsleven of een
rondleiding door het gebouw. In het ochtendprogramma is een lunch inbegrepen.
Tijdens deze lunch krijgen de Vwo’ers de kans om met studenten en docenten te
praten. De voorlichtingsdagen worden twee keer per jaar georganiseerd, in
november en in maart. De voorlichtingsdagen zijn geschikt als eerste kennismaking
met de opleiding Chemische Technologie.

3.3 Meeloopdagen
Het hele jaar door is het mogelijk om deel te nemen aan een meeloopdag. Bij een
meeloopdag wordt een VWO leerling of HBO student gekoppeld aan een student
Chemische Technologie, meestal een eerstejaars. Deze maken samen een afspraak,
ze bepalen een dag wanneer de VWO leerling mee komt lopen. Dit houdt in dat de
VWO’er

met

de

student

mee

gaat

naar

de

practica,

colleges

en

projectwerkzaamheden die voor de student op het programma staan. Op deze dag
heeft de VWO’er de kans om veel met studenten te praten en mee te maken hoe een
dag studeren verloopt. Een meeloopdag is vooral bedoeld voor VWO’ers die al
redelijk ver zijn met het maken van hun keuze.

3.4 Schoolbezoeken
Een andere mogelijkheid om informatie te verwerven over de Universiteit Twente is
het uitnodigen van voorlichters op school. Een dergelijke voorlichting is meer
algemeen van karakter en zal meerdere opleidingen van de universiteit belichten.
Uit deze opsomming blijkt dat leerlingen een grote keuze mogelijkheid hebben wat
betreft voorlichtingsmogelijkheden. En dat er voor elke fase in het studiekeuzeproces
mogelijkheden zijn om kennis te maken met de Universiteit Twente.
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4 Theoretische achtergrond
De eerste stap in dit onderzoek is bepalen wat het doel is en wat moet er worden
gemeten met dit onderzoek. Hieruit zullen bepaalde variabelen voortvloeien die met
vragen of met behulp van observatie gemeten moeten worden. Als dit enigszins
duidelijk is, wordt het belangrijk een methode te kiezen waarmee de informatie
verzameld kan worden. Over de mogelijke methoden en hun voor- en nadelen gaat
de volgende paragraaf.

4.1 Studiekeuzefactoren
Om te bepalen wat de rol is van een LOB2-module in de studiekeuze van scholieren,
is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in het studiekeuzeproces.
Er bestaat geen algemeen aanvaarde samenhangende theorie over de wijze waarop
mensen keuzes maken. In literatuur is een aantal losse theorieën te vinden die, elk
vanuit een eigen insteek, het studiekeuzeproces van leerlingen verklaart. Enkele
interessante theorieën worden in deze paragraaf beschreven, en met elkaar
vergeleken.
Babeliowsky heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste factoren die volgens
schooldecanen een rol spelen in het studiekeuzeproces van VWO-ers. Het betreft hier
de acht factoren die zijn weergegeven in de linkerkolom van tabel 2.2. In dit
onderzoek

onder

schooldecanen,

behaalde

de

eerstgenoemde

factor

in

de

linkerkolom de hoogste score. De laatstgenoemde factor van deze kolom behaalde
de laagste score. Berings, Lacante, Schodts, De Fruyt en Colla verdelen het
studiekeuze-proces in drie hoofdcategorieën: het cognitief afwegingsproces, de
persoonsgebonden factoren en de sociale factoren.
Het ‘cognitief afwegingsproces’ is het beslissingsproces waarbij men uitgaat van de
rationele beslisser die als het ware berekent welke studiekeuze voor hem of haar de
beste is. Centraal in dit proces staat het toekennen van waarden aan de
verschillende elementen die bij deze berekening aan de orde zijn, dus een soort
kosten-baten afweging. Deze categorie wordt ook wel bestempeld als het ‘virtuele
lijstje’ van mogelijke uitkomsten waarin de volgende zaken worden overwogen: het
halen van een diploma, slagen in het eerste jaar, interessante kennis opdoen, een
leuke studententijd hebben, later veel geld verdienen en later snel werk vinden. Op
11
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basis van dit afwegingsproces kan de scholier een waarde toekennen aan mogelijke
keuzealternatieven en de voor hem of haar beste keuze maken.
De ‘persoonsgebonden factoren’ bestaan uit: geslacht, studieverleden en sociale
achtergrond. Deze persoonsgebonden factoren zijn zeer uniek en kunnen een geheel
eigen invloed uitoefenen op het keuzeproces.
De derde categorie tenslotte wordt de ‘sociale omgeving’ genoemd. Berings et al
gaan ervan uit dat naast de verwachtingen en waarden van de scholier, ook de
verwachtingen van voor het individu belangrijke personen uit de directe omgeving
een grote rol kunnen spelen. Er wordt gesteld dat de scholier wel eens rekening zou
kunnen houden met deze verwachtingen. De belangrijkste factoren in de leefwereld
van de scholier zijn: ouders, vrienden, klasgenoten (‘peers’) en het schoolse milieu.
Een vergelijking maakt een grote overlap inzichtelijk tussen de beide theorieën over
studiekeuzefactoren.Tabel 4.1 laat deze overlap van de beide benaderingen zien. De
acht factoren van Babeliowsky zijn onderverdeeld in de drie hoofdcategorieën van
Berings. Factoren als ‘ambitie’, ‘belangstelling’ en ‘capaciteiten’ kunnen worden
geschaard onder de persoonsgebonden factoren. Deze factoren hebben te maken
met eigenschappen van een individu zoals zijn intelligentie en zijn studieverleden. De
factoren ‘vakkenpakket’ en ‘perspectieven op het werk’ kunnen worden gezien als
een cognitief afwegingsproces. Het betreft hier ideeën en keuzes van een individu
die in zijn ogen als ‘de beste keuze’ gelden. Tot slot kunnen de factoren ‘invloed van
schooldecanen’ en ‘sociale omgeving’ worden geschaard onder de sociale omgeving.
De factoren van het studiekeuzeproces en hoe deze op elkaar ingrijpen staan
weergegeven in Figuur 4.1.
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Acht factoren studiekeuzeproces volgens

De

driedeling

schooldecanen (Babeliowsky 1989)

studiekeuzefactoren

van

(Berings et al, 1998)
Ambitie van de leerling
Belangstelling leerling voor een bepaald
beroep
Belangstelling leerling voor een bepaalde

Persoonsgebonden factoren

studie
Capaciteiten/schoolresultaten van leerling
Samenstelling vakkenpakket van leerling
Perspectieven van leerling op werk

Cognitief factoren

Invloed van schooldecaan
Wensen/aspiraties van ouders

Sociale omgeving

Tabel 4.1, Factoren van het studiekeuzeproces, een geïntegreerd model
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Figuur 4.1, Schematische weergave van het studiekeuzeproces
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4.2 Methoden om informatie te verzamelen
Voor onderzoek op het sociale vlak, waarbij bijvoorbeeld de mening van mensen of
hun gedrag een belangrijke rol speelt, is het (meestal) noodzakelijk om vragen te
stellen aan proefpersonen. Deze proefpersonen kunnen op drie manier benaderd
worden:
-

Door een enquêteur die de mensen mondeling interviewt

-

Door een enquêteur die de mensen mondeling interviewt via de telefoon

-

Door een geschreven enquête, die mensen zelf in moeten invullen

Natuurlijk is het ook mogelijk om een combinatie van methoden te gebruiken voor
een bepaald onderzoek. In het volgende opsommingen zijn voor en nadelen van de
drie methoden opgenomen:

4.2.1 Voordelen persoonlijke mondelinge enquête
-

Persoonlijke interviews zijn waarschijnlijk de meeste effectieve manier om
mensen aan te zetten om deel te nemen aan een onderzoek.

-

Aanwezigheid van een enquêteur die het vraaggesprek administreert. Dit maakt
interactie tussen de persoon die geïnterviewd wordt en de enquêteur mogelijk.
De enquêteur kan vragen van de proefpersoon beantwoorden, en doorvragen
over een bepaald onderwerp totdat er een geschikt antwoord gegeven wordt.
Ook is het voor een enquêteur gemakkelijker om complexe aanwijzingen te
volgen. (Bijvoorbeeld om bepaalde vragen over te slaan)

-

Multimethod data collection. De enquêteur kan de proefpersoon observeren
tijdens de enquête en hiermee gegevens verzamelen over het gedrag of de
houding van de proefpersoon.

-

De enquêteur kan een vertrouwensband opbouwen met de proefpersoon.

-

De maximale lengte van de enquête is langer.
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4.2.2 Nadelen persoonlijke mondelinge enquête
-

De kosten van de methode zijn hoger dan de kosten van de andere twee
methoden.

-

Het is noodzakelijk om interviewers op te leiden.

-

Het is noodzakelijk om interviewers te hebben die de proefpersonen gemakkelijk
kunnen bereiken.

-

De tijd die nodig is om de gegevens te verzamelen is langer dan voor de andere
twee methoden.

-

Sommige onderzoeksgroepen(mensen die wonen in grote flats of een buurt met
een hoge criminaliteit, elite, werknemers en studenten) zijn vaak beter te
bereiken met een andere methode.

4.2.3 Voordelen telefoon interview
-

Lagere kosten dan persoonlijk interview.

-

De mogelijkheid om Random-Digit-Dialing(RDD) toe te passen

-

Betere contact mogelijkheden met bepaalde groepen in vergelijking met een
persoonlijk interview

-

Kortere periode nodig om gegevens te verzamelen, dan bijen een persoonlijk
interviewt.

-

Aanwezigheid van een enquêteur die het vraaggesprek administreert.

-

Het aantal enquêteurs dat nodig is, is kleiner, in vergelijking met persoonlijke
interviews, wat het management gemakkelijker maakt.

-

De enquêteur hoeft niet in de buurt van de proefpersoon te zijn.

-

Waarschijnlijk hogere responsie van een vooraf geselecteerde groep dan waneer
een brief met enquête gestuurd wordt.
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4.2.4 Nadelen telefoon interview
-

Mensen die geen telefoon hebben, worden uitgesloten van het onderzoek

-

Lager response rate dan met persoonlijk interview.

-

Beperking bij de formulering van de vragen. Het is niet mogelijk om plaatjes en
figuren te gebruiken. Bij keuzevragen is het aantal opties beperkt, omdat deze
allemaal voorgelezen moeten worden.

-

Bij gevoelige en persoonlijke vragen is deze methode minder gepast, indien er
geen voorafgaand persoonlijk contact is geweest.

4.2.5 Voordelen geschreven enquête
-

Vragen met plaatjes kunnen gemakkelijk worden weergegeven.

-

Het is mogelijk om vragen te formuleren met veel en complexere antwoord
mogelijkheden.

-

Deze methode is erg geschikt om een grote hoeveelheid van het zelfde type
vragen te stellen

-

De proefpersoon hoeft zijn antwoorden niet te vertellen aan een andere persoon.
Mensen zijn hierdoor geneigd eerder melding te maken van sociaal ongewenst of
onacceptabel gedrag.

4.2.6 Nadelen geschreven enquête
-

Er moet veel aandacht besteed worden aan de formulering van de vragen.

-

Open vragen leveren weinig bruikbare informatie op.

-

De proefpersonen moeten goed kunnen lezen en schrijven.

-

Er is geen directe kwaliteitsbewaking. Proefpersonen kunnen vragen op een
onjuiste manier of niet volledig beantwoorden of overslaan.
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4.3 Type vragen
Er zijn twee manieren waarop je vragen kunt indelen. De eerste manier berust op
een indeling op grond van de informatie waarnaar gevraagd wordt. Dit geeft een
onderverdeling in “nominal” ook wel “categorical” vragen, “ordinal” en als laatste
“numerical” vragen. De tweede indeling berust op de manier waarop geantwoord kan
worden, dit geeft een indeling in open en gesloten vragen.

4.3.1 Indeling op soort informatie
“Nominal” of “categorical” vragen
Bij dit soort vragen moet de proefpersoon een keuze maken uit verschillende
categorieën, waarbij de categorieën geen numerieke of voorkeurswaarde hebben.
Een voorbeeld:
Wat is uw geslacht?
Man

Vrouw

Een “nominale of categorische” vraag geeft informatie over welk gedeelte van de
proefpersonen in een bepaalde categorie valt. Meestal worden de resultaten
weergegeven in percentages.
Veel voorkomende categorieën voor “categorical” vragen zijn: ja-nee en van
toepassing-niet van toepassing. Bij het bepalen van de categorieën is het belangrijk
dat de opties elkaar niet overlappen. Zeker als de proefpersoon maar één antwoord
mag selecteren. Soms kan het handig zijn om bij een gesloten vraag een optie
“anders, namelijk” toe te voegen. In dit geval is het wel belangrijk dat je genoeg
opties aanbied, anders geven proefpersonen waarschijnlijk opties die moeilijk te
categoriseren zijn.
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Welke van de volgende sporten heeft u in de afgelopen week beoefend?
Volleybal

ja/nee

Handbal

ja/nee

Boksen

ja/nee

Basketbal

ja/nee

Anders, namelijk................................................
Bij het kiezen van de categoriseren is het belangrijk om het doel van het onderzoek
in het oog te houden. Wanneer in een onderzoek onderstaande vraag voorkomt moet
rekening worden gehouden met de doelgroep.
Wat is uw leeftijd?
Als

het

een

onderzoek

betreft

over het

woongenot

van

personen

in

een

nieuwbouwwijk, zal de indeling anders worden opgezet dan wanneer het een
onderzoek betreft over het woongenot in een bejaardenhuis. Een mogelijke
uitwerking kan zijn:
Wat is uw leeftijd?
Nieuwbouwwijk

Bejaardenhuis

Jonger dan 21

Jonger dan 61

21-25 jaar

61-70 jaar

26-30 jaar

71-80 jaar

31-35 jaar

81-90 jaar

36-40 jaar

Ouder dan 90

Ouder dan 40
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“Ordinal” vragen
In de meeste enquêtes zijn ordinale vragen de meest voorkomende vragen. Bij dit
soort vragen wordt de proefpersoon gevraagd opties te ordenen of te waarderen.
Een voorbeeld:
Hoe leuk vind je het om de volgende sporten te beoefen?
Zet een kruisje in het hokje dat van toepassing is.
Heel leuk

Leuk

Niet zo leuk

Helemaal niet leuk

Volleybal
Handbal
Boksen
Basketbal
Deze vraag kan ook op een ander manier gesteld worden, bijvoorbeeld:
Orden de volgende sporten. Zet de sport die je het liefst beoefend op 1, de volgende
sport op 2 enz. De sport die je het minst leuk vind komt op plaats 4.
Volleybal
Handbal
Boksen
Basketbal
1.
2.
3.
4.
De resultaten die een onderzoeker verkrijgt met een “ordinale” vraag zijn
percentages van proefpersonen die een bepaald punt op de schaal hebben
geselecteerd of die een bepaalde optie op een bepaalde plek in de rangorde hebben
gezet. Bij dit type vragen is het vaak zinvol om te berekenen wat het gemiddelde
oordeel is. Bij ordinale vragen is het ook gebruikelijk om schalen te gebruiken die
een vergelijking maken met woorden, zoals in het eerste voorbeeld. Schalen die veel
worden toegepast zijn:
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Mening:

Helemaal mee eens-Mee eens-Geen mening-Mee oneensHelemaal mee oneens

Kwaliteit:

Uitstekend-Zeer goed-Goed-Redelijk-Slecht

Frequentie:

Altijd-Vaak-Meestal-Soms-Bijna nooit-Nooit

Invloed:

Groot probleem-Gemiddeld probleem-Klein probleemErg klein probleem-Geen probleem

Vergelijking

Veel meer dan de anderen-Een beetje meer dan de anderen-

Ongeveer gelijk aan de anderen-Een beetje minder dan de anderen-Veel minder dan
de anderen
Bij het kiezen van de antwoordopties is het belangrijk dat de twee eindpunten
elkaars tegengestelde zijn, en dat de intervallen tussen twee opties ongeveer gelijk
zijn in intensiteit. Ook is het belangrijk aandacht te besteden aan het feit of je een
“neutrale categorie” toe moet voegen. Deze neutrale categorie kan het middelste
punt op de schaal zijn, maar kan ook een optie als :geen mening” of “weet ik niet”
zijn. Uit huidig onderzoek blijkt dat 4 tot 7 punts schalen geschikt zijn voor de
meerderheid van de onderzoeken. Bij telefoon enquêtes is het verstandig het aantal
opties te beperken tot 3 of 4, omdat mensen alle opties moeten onthouden. Welk
uiteinde van de schaal als eerste geplaatst is, het positieve of het negatieve einde,
kan in sommige gevallen ook invloed hebben op de uitkomst van het onderzoek.
“Numerical” vragen
Bij dit soort vragen is het antwoord een getal, bijvoorbeeld:
Hoe veel uren heb je in de afgelopen week besteed aan het beoefenen van de
volgende sporten?
Uren
Volleybal
Handbal
Boksen
Basketbal
Numerieke vragen kunnen onderverdeeld worden in vragen die een discrete waarde
opleveren en vragen die een continue waarde als antwoord hebben. Als alleen gehele
getallen mogelijk zijn als antwoord, heeft het antwoord een discrete waarde.
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Voorbeelden zijn het aantal kinderen dat iemand heeft, het aantal ongelukken dat
iemand heeft gehad in het laatste jaar of het aantal medemerkers van een bedrijf.
Continue antwoorden mogen elke waarde aannemen, bijvoorbeeld iemands gewicht
of leeftijd. Op numerieke waarden kunnen verschillende methoden uit de statistiek
worden toegepast, zoals het berekenen van het gemiddelde en de standaarddeviatie.

4.3.2 Gesloten of open
Waneer een proefpersoon gevraagd wordt om te antwoorden in zijn eigen woorden,
is de vraag een open vraag. Waneer een vraag een aantal mogelijke opties als
antwoord aanbied waaruit de proefpersoon moet kiezen, is de vraag een gesloten
vraag.
Een openvraag geeft de proefpersoon de kans te antwoorden op zijn eigen manier,
hierdoor kunnen proefpersonen een antwoord geven dat door de onderzoeker niet
verwacht wordt. Het antwoord representeert de werkelijkheid zoals de proefpersoon
die ziet. Een nadeel is echter dat de antwoorden op open vragen vaak moeilijk te
interpreteren

zijn

en

dat

het

lastig

is

om

antwoorden

van

verschillende

proefpersonen te vergelijken. Een voorbeeld:
Hoe vaak in de afgelopen maand had je moeite om je woede te beheersen?
Mogelijk antwoord 1:

Niet vaak

Mogelijk antwoord 2:

Ongeveer 5% van de tijd

Mogelijk antwoord 3:

Veel minder vaak dan de vorige maand

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het moeilijk is om de antwoorden te
categoriseren en met elkaar te vergelijken. Voor een goed onderzoek is duidelijk dat
dit werk door experts moet worden gedaan.
Een nadeel van gesloten vragen is dat de onderzoeker meer tijd en aandacht moet
besteden aan de formulering van de vragen. De onderzoeker moet van te voren
nadenken over mogelijke antwoorden. Het grote voordeel van gesloten vragen is dat
ze gestandaardiseerde gegevens opleveren die statistisch geanalyseerd kunnen
worden. Gesloten vragen zijn vaak betrouwbaarder en consistenter over een
tijdperiode. Dit maakt het vergelijken van onderzoeken uitgevoerd op verschillende
groepen met dezelfde vragen meer betrouwbaar. Het voorbeeld van de openvraag
kan geformuleerd worden als een gesloten vraag.
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Dit geeft het volgende voorbeeld:
Hoe vaak in de afgelopen maand had je moeite om je woede te beheersen?
Kruis een van de opties aan.
Altijd
Heel vaak
Redelijk vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit
Uit literatuurstudie blijkt dat zowel gesloten als open vragen hun voor en nadelen
hebben.
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5 Methode van onderzoek
In

dit

hoofdstuk

is

uitgewerkt,

hoe

het

onderzoek

uitgevoerd

wordt.

De

onderzoeksvraag wordt met bijbehorende doelen omgezet in meetbare waarden.
Eerst wordt een keuze gemaakt uit de verschillende manieren om informatie te
verzamelen. Vervolgens wordende instrumenten die gebruikt zijn gepresenteerd en
worden waarderingen aan de verkregen antwoorden toegekend.

5.1 Procedure
Als eerst stap moet er een keuze gemaakt worden welke van de drie manieren om
informatie te verzamelen gebruikt gaat worden. Een combinatie van de methoden is
ook een mogelijkheid. De drie manieren, zoals genoemd in de theoretische
achtergrond zijn:
-

Een enquêteur die de mensen mondeling interviewt

-

Een enquêteur die de mensen mondeling interviewt via de telefoon

-

Een geschreven enquête, die mensen zelf in moeten invullen

Elk van deze methoden heeft zijn voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel van een
mondelinge enquête, zo wel telefonisch als mondeling, is dat het verzamelen van
gegevens veel tijd in beslag neemt. De leerlingen komen voor de LOB-2-module en
niet voor het invullen van een enquête. Tevens zijn er voor het afnemen van
enquêtes getrainde enquêteurs nodig, zodat de vraag elke keer op dezelfde manier
gesteld wordt, en die zijn niet voor handen.
Een geschreven enquête sluit beter aan bij onze mogelijkheden, omdat deze weinig
tijd kost en geen getrainde enquêteurs vereist. Een ander voordeel is dat je
gemakkelijk hetzelfde type vragen kunt stellen. Waarschijnlijk is de responsie ook
hoog, omdat de enquête niet wordt opgestuurd, maar aan het einde van de dag
wordt ingevuld onder een toeziend oog. Een moeilijkheid bij een geschreven enquête
is het interpreteren van open vragen, het aantal open vragen wordt dan ook zoveel
mogelijk beperkt. De nadelen van deze methode blijven echter beperkt, omdat geen
van de nadelen onoverkomelijk is.
Omdat het invullen van een enquête misschien bepaalde aspecten onderbelicht laat,
is besloten toch een aspect van de persoonlijke enquête mee te nemen in het
onderzoek, namelijk de mogelijkheid van het observeren van mensen. Tijdens de
dag worden de deelnemers geobserveerd, voornamelijk om te bepalen of zij het naar
hun zin hebben.
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Concluderend zal dus een schriftelijke enquête, afgenomen aan het einde van de
dag, de belangrijkste bron van informatie zijn, aangevuld met observaties tijdens de
dag zelf van de deelnemers. Het invullen van de enquête zal ongeveer 15 minuten in
beslag nemen.

5.2 Opzet enquête
De enquête wordt begonnen met twee gesloten “categorical” vragen Om de verdere
enquête antwoorden goed op waarde te kunnen schatten. Hierna volgen een reeks
“ordinal” vragen waarin de deelnemers hun mening moeten geven over de dag. Deze
vragen hebben allemaal dezelfde vijfpunts schaal. Er is gekozen voor een
vijfpuntsschaal, omdat hiermee genoeg onderscheid wordt gemaakt tussen de twee
uitersten, waardoor ook makkelijke een minimumeis kan worden gesteld. De leerling
wordt gevraagd een keuze te maken uit de volgende opties:
Niet – Beetje – Gemiddeld – Bovengemiddeld – Zeer
Deze schaal voldoet aan de eis dat alle stappen tussen de twee uitersten ongeveer
even groot zijn. Op deze reeks is de vraagstelling gebaseerd. Indien mogelijk is een
positieve vraagstelling vermeden. Doordat dezelfde schaal wordt gebruikt voor veel
vragen kan ook een vergelijking worden gemaakt tussen de categorieën.
Op het moment dat 75% of meer van de ondervraagden een (deel)vraag met
gemiddeld, bovengemiddeld of zeer beoordeelden het niveau als succesvol worden
beschouwd.
De enquête wordt afgesloten met een aantal open vragen. Deze vragen zullen als
controle dienen voor de ingevulde antwoorden of zijn als aanvulling bedoeld.
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5.3 Categoriseren vragen per doelstelling
In onderstaand schema zijn de vragen ingedeeld aan de hand van vier categorieën,
Keuze, Sfeer, Kennis en algemeen, ook zijn de vragen ingedeeld naar open en
gesloten vragen.
Gesloten

Open

Keuze

3, 9, 10

14, 15

Sfeer

5, 6

Kennis

4, 6

13

Algemeen

1, 2, 7, 8, 11

12, 16, 17, 18

Tabel 5.1, Categorisering vragen
Een doelstelling wordt gehaald, als alle vragen in een bepaalde categorie aan de
norm, zoals die geformuleerd is in Bijlage B, voldoen. Voor het doel Sfeer geldt dat
ook de observatie positief moet worden beoordeeld. Als aan alle doelen voldaan
wordt kan de onderzoeksvraag positief beantwoord worden.

5.4 Observatie
Tijdens de observatie die tijdens de LOB-2 module wordt uitgevoerd zal met name
aandacht worden besteed aan het doel Sfeer.Tijdens de verschillende onderdelen
worden

de

leerlingen

geobserveerd.

De

bevindingen

worden

in

een

paar

kernwoorden beschreven. Doel 2 zal pas worden behaald indien zowel de enquête als
de beoordeling van de observatie positief zijn.
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6 Resultaten
6.1 Enquête
De gegeven antwoorden van de leerlingen zijn te vinden in Bijlage C. Hieronder volgt
een beschrijving van de resultaten per LOB-2 module.

6.1.1 LOB-2: Medicijnen en Chemie
1) In welke klas zit je?
Aan deze module hebben alleen VWO 6’ers deelgenomen.
2) Wat is je profiel?
Deze VWO'ers deden allen het profiel Natuur en Gezondheid
3) Heb je deelgenomen aan de volgende voorlichtingsactiviteiten van de studie
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente? Zo ja, wat vond je van deze
voorlichtingsactiviteiten.
Uit de resultaten (Zie Figuur 6.1) blijkt dat slechts 2 van de 6 deelnemers voldoende
voorbereiding hadden. Vier leerlingen gaven mondeling aan de LOB-2 module te
gebruiken als een praktische opdracht.
Twee leerlingen (1,2) hebben de voorlichtingsdag van CT bezocht. Een andere
leerling heeft de internetsite bezocht (4). De voorlichtingsdag werd als goed
gewaardeerd, de internetsite als gemiddeld
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6

Freqentie

5
4

Voorlichtingsdag
Meeloopdag

3

Lezen folder
Internetsite

2
1
0
Niet
deelgenomen

Ja, slecht

Ja, gemiddeld

Ja, goed

Figuur 6.1, Voorlichtingsactiviteiten Medicijnen en Chemie
4) Geef aan voor de verschillende onderdelen hoe leerzaam je ze vond.
Aan de eisen wordt voldaan. Alle leerlingen hebben met gemiddeld of hoger
geantwoord. (Zie Figuur 6.2)

6

Frequentie

5
4

Hoorcollege
Synthese
Karakterisatie

3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.2, Leerzaamheid Medicijnen en Chemie
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5) Hoe leuk vond je de verschillende onderdelen?
Aan de eisen wordt voldaan. Op een leerling (4) na hebben alle leerlingen alle vragen
met gemiddeld of hoger beantwoord. (Zie Figuur 6.3)

6

Frequentie

5
Hoorcollege
Synthese
Karakterisatie
Lunch

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.3, Leuk Medicijnen en Chemie
6) Hoe interessant vond je de volgende onderdelen?
Aan de eisen wordt voldaan. Op een leerling (4) na hebben allen met gemiddeld of
hoger geantwoord. (Zie Figuur 6.4)

6

Frequentie

5
4

Hoorcollege
Synthese
Karakterisatie

3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.4, Interessant Medicijnen en Chemie
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7) Hoe goed vond je de begeleiding tijdens de proeven?
Aan de eisen wordt voldaan. Alle leerlingen hebben met gemiddeld of hoger
geantwoord. (Zie Figuur 6.5)

6

Frequentie

5
4
Synthese
Karakterisatie

3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.5, Begeleiding Medicijnen en Chemie
8) Vond je het een geslaagde dag?
Aan de eisen wordt voldaan. Alle leerlingen hebben met gemiddeld of hoger
geantwoord. (Zie Figuur 6.6)

6

Frequentie

5
4
3

Geslaagde dag

2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.6, Geslaagde dag Medicijnen en Chemie
9) Heb je een goed idee gekregen wat de studie Chemische Technologie inhoudt?
Vier leerlingen (2,3,4,5) denken een gemiddeld goed beeld te hebben van CT. Twee
leerlingen (1,6) denken een zeer goed beeld te hebben over wat CT inhoudt.
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10) Denk jij dat de studie Chemische Technologie voor jou een geschikte studie is?
Leerling 3 en 6 wisten al dat ze de studie niet wilden doen en dat de studie niet
geschikt voor hen was. Op leerling 1 na zijn de leerlingen een punt extremer
geworden. (Zie Figuur 6.7)

Geschiktheid CT einde van de dag

5

4

3

2

1
1

2

3

4

5

Geschiktheid CT begin van de dag

Figuur 6.7, Verandering geschiktheid CT
11) Geef van de volgende woorden aan of je ze van toepassing vindt op het dictaat.
Aan de eisen wordt voldaan. Alle leerlingen hebben met gemiddeld of hoger
geantwoord. Het dictaat wordt positief beoordeeld. (Zie Figuur 6.8)

6

Frequentie

5
4

Overzichtelijk
Duidelijk
Nuttig

3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.8, Dictaat Medicijnen en Chemie
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12) Wat vond je van het dictaat in het algemeen? Was het te kort, of te uitgebreid,
te moeilijk of te makkelijk etc.?
Over het algemeen wordt er positief over het dictaat gesproken. Eén leerling vindt
het moeilijk.
13) Heb je wat geleerd van deze dag, qua kennis? Zo ja wat? Zo nee, waarom niet?
Alleen wenselijke antwoorden. Verder komt weinig extra informatie naar voren.
Iedereen zegt dat ze iets nieuws geleerd hebben. Aan het doel wordt dus voldaan.
14) Welke vakken, die je op het VWO krijgt, spelen volgens jou een belangrijke rol
tijdens de studie Chemische Technologie?
Over het algemeen wordt deze vraag redelijk slecht beantwoord. Eén leerling
(leerling 4) geeft het goede antwoord (Na, Sk, Wi) en krijgt 2 punten. De anderen
vergeten of wiskunde of natuurkunde of allebei. Twee mensen vermelden biologie
(1,2) als vak.
15) Noem of beschrijf drie beroepen waarin je terecht kan komen als je de studie
Chemische Technologie hebt afgerond.
Een leerling komt met drie juiste beroepen (dezelfde leerling die ook de drie vakken
wist te benoemen bij vraag 14). Drie anderen weten 2 goede beroepen te noemen en
krijgen een punt.
De score van vraag 14 en 15 kunnen bij elkaar worden opgeteld (Zie Tabel 6.1) en
vormen zo een totaalscore.
Leerling
Vraag 14
Vraag 15
Som vraag 14 en 15

1
1
1
2

2
0
1
1

3
0
0
0

4
2
2
4

5
0
0
0

6
1
1
1

Tabel 6.1, Score controlevragen Medicijnen en Chemie
16) Wat vond je het minst leuke onderdeel van de dag?
Twee leerlingen (3,4) merken het wachten tussendoor op als minst leuke onderdeel.
Twee leerlingen (2,5) hebben niets ingevuld. Een leerling (1) noemt weinig product
en een leerling (6) noemt het invullen van de enquêtes als minst leuke onderdeel.
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17) Wat vond je het leukste onderdeel van de dag?
Twee leerlingen (1,4) noemen de TLC als leukste onderdeel. Een leerling (6) noemt
het practicum in het algemeen als leukste onderdeel. Twee leerlingen (3,5)noemen
het invullen van de enquête als leukste onderdeel. Leerling 2 heeft niets ingevuld.
18) Heb je suggesties om de dag te verbeteren?
Drie leerlingen noemen de tijdsindeling (3,4,5). Ze geven aan dat ze veel hebben
moeten wachten. De andere leerlingen hebben geen op- of aanmerkingen.

6.1.2 LOB-2: Veelzijdige Polymeren
1) In welke klas zit je?
Aan deze module hebben 4 VWO 6’ers en 2 VWO 5’ers deelgenomen. Een leerling
heeft niet deelgenomen aan de presentatie, het laatste onderdeel van de dag.
2) Wat is je profiel?
De helft van deze VWO’ers deden het profiel Natuur en Techniek en de helft deed
Natuur en Gezondheid.
3) Heb je deelgenomen aan de volgende voorlichtingsactiviteiten van de studie
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente? Zo ja, wat vond je van deze
voorlichtingsactiviteiten.
Uit de resultaten (Zie Figuur 6.9) blijkt dat alle 6 deelnemers voldoende
voorbereiding hadden. Eén leerling (12) heeft deelgenomen aan de meeloopdag en
deze kwam als goed uit de bus. Vier leerlingen (8,9,10,11) deden mee aan de
voorlichtingsdag welke gemiddeld met goed werd beoordeeld. Vier leerlingen
(7,8,9,11) hebben de folder over CT gelezen. Deze werd als gemiddeld beschouwd.
Leerling 8 heeft de internetsite niet bekeken.
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6
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Freqentie

4

Voorlichtingsdag
Meeloopdag

3

Lezen folder
Internetsite

2
1
0
Niet
deelgenomen

Ja, slecht

Ja, gemiddeld

Ja, goed

Figuur 6.9, Voorlichtingsactiviteiten Veelzijdige Polymeren
4) Geef aan voor de verschillende onderdelen hoe leerzaam je ze vond.
Het spuitgieten, de slagproef en de presentatie halen het criterium van 75% niet. De
andere onderdelen voldoen wel. Het zijn steeds andere leerlingen die voor een
bepaald onderdeel aangeeft dat deze onder de maat is. (Zie Figuur 6.10)
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Figuur 6.10, Leerzaamheid Veelzijdige Polymeren
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5) Hoe leuk vond je de verschillende onderdelen?
De slagproef en de presentatie halen de het criterium van 75% niet. De rest wel. De
presentatie scoort laag vergeleken bij de andere onderdelen. (Zie Figuur 6.11)
6

Frequentie

5

Hoorcollege
Nylon
Spuitgieten
Trek-rek proef
Slagproef
Presentatie

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Figuur 6.11, Leuk Veelzijdige Polymeren
6) Hoe interessant vond je de volgende onderdelen?
Het spuitgieten, de slagproef en de trekrek halen de het criterium van 75% niet. Ze
zitten ver onder het criterium. (Zie Figuur 6.12)
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Figuur 6.12, Interessant Veelzijdige Polymeren
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7) Hoe goed vond je de begeleiding tijdens de volgende onderdelen?
De slagproef haalt het criterium van 75% niet. De rest wel. (Zie Figuur 6.13)
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Figuur 6.13, Begeleiding Veelzijdige Polymeren
8) Vond je het een geslaagde dag?
Aan de eisen wordt voldaan. Alle leerlingen hebben met gemiddeld of hoger
geantwoord. De leerlingen zijn over de gehele dag zeer tevreden. (Zie Figuur 6.14)
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Figuur 6.14, Geslaagde dag Veelzijdige Polymeren
9) Heb je een goed idee gekregen wat de studie Chemische Technologie inhoudt?
Vier leerlingen (7,8,10,12) denken dat ze een zeer goed idee hebben van de studie
Chemische Technologie. Leerling 11 zegt een bovengemiddeld idee te hebben en
Leerling 9 zegt een gemiddeld idee te hebben.
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10) Denk jij dat de studie Chemische Technologie voor jou een geschikte studie is?
Vijf leerlingen zijn met een punt of meer richting een extreme kant gegaan. Een
leerling (10) heeft twee keer een 1 ingevuld. (Zie Figuur 6.15)

Geschiktheid CT einde van de dag
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5

Geschiktheid CT begin van de dag

Figuur 6.15, Verandering geschiktheid CT Veelzijdige Polymeren
11) Geef van de volgende woorden aan of je ze van toepassing vindt op het dictaat.
Aan de eisen wordt voldaan. Het dictaat wordt positief beoordeeld. (Zie Figuur 6.16)
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Figuur 6.16, Dictaat Veelzijdige Polymeren
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12) Wat vond je van het dictaat in het algemeen? Was het te kort, of te uitgebreid,
te moeilijk of te makkelijk etc.?
Vijf leerlingen hebben geen op of aanmerkingen op het dictaat en vinden het dictaat
goed zoals het nu is. Eén leerling merkt op dat de vragen te uitgebreid zijn.
13) Heb je wat geleerd van deze dag, qua kennis? Zo ja wat? Zo nee, waarom niet?
Alleen wenselijke antwoorden. Verder komt weinig extra informatie naar voren.
Iedereen zegt dat ze iets nieuws geleerd hebben, dus het criterium wordt gehaald.
14) Welke vakken, die je op het VWO krijgt, spelen volgens jou een belangrijke rol
tijdens de studie Chemische Technologie?
Over het algemeen wordt deze vraag redelijk goed beantwoord. Vier leerlingen
(7,8,10,11) geven het goede antwoord (Na, Sk, Wi) en krijgen 2 punten. De andere
twee noemen Wiskunde niet en krijgen 1 punt. (Zie Tabel 6.2)
15) Noem of beschrijf drie beroepen waarin je terecht kan komen als je de studie
Chemische Technologie hebt afgerond.
Twee leerlingen (7,8) komen met drie juiste beroepen (dezelfde leerlingen hadden
ook een maximale score bij vraag 14) Twee anderen (9,11) weten 2 goede beroepen
te noemen en krijgen een punt. De laatste twee wisten geen beroep te noemen. (Zie
Tabel 6.2)

Leerling
Vraag 14
Vraag 15
Som vraag 14 en 15

7
2
2
4

8
2
2
4

9
1
1
2

10
2
0
2

11
2
1
3

12
1
0
1

Tabel 6.2, Score controlevragen Veelzijdige Polymeren
16) Wat vond je het minst leuke onderdeel van de dag?
Als minst leuke werd 2x membraanuitleg genoemd, 2x presenteren, 1x het
hoorcollege en 1 leerling (12) heeft niets ingevuld.
17) Wat vond je het leukste onderdeel van de dag?
Als leukste wordt door alle 6 leerlingen het practicum genoemd. Twee leerlingen
(9,10) vermelden ook de lunch als meest geslaagde onderdeel. Een leerling (8)
noemt het hoorcollege als leukste onderdeel.
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18) Heb je suggesties om de dag te verbeteren?
Geen van de leerlingen heeft suggesties.

6.2 Observatie
6.2.1 Medicijnen en Chemie
Heel duidelijk was het feit dat vier van de zes deelnemers van de LOB-2 module
Medicijnen en Chemie niet waren gekomen om meer informatie te krijgen over de
inhoud van de studie Chemische Technologie, maar om de LOB-2 module als
praktische opdracht te gebruiken. Deze leerlingen waren over het algemeen minder
geïnteresseerd en enthousiast dan de overige twee leerlingen die dan ook beter en
serieuzer meededen met de verschillende onderdelen. Hierdoor ontstond een wat
gedrukte sfeer.
Hoorcollege
De leerlingen zaten aandachtig te luisteren naar het hoorcollege. Er werd veel
basiskennis herhaald, waardoor eigenlijk te weinig tijd over bleef voor het
theoretische kader van de synthese en de karakterisatie. Dit kwam uit een gesprek
met twee leerlingen duidelijk naar voren.
Synthese
Heel jammer was het feit dat de eerste synthese niet kon worden uitgevoerd, omdat
de uitgangsstoffen niet aanwezig waren. Hierdoor kwam de opbouw van het dictaat
niet tot zijn recht, omdat veel informatie werd gegeven tijdens de uileg van de
eerste synthese. Hierdoor hebben de leerlingen de eerste vragen niet beantwoord en
deze zijn noodzakelijk voor het theoretische kader waarin de proeven worden
uitgevoerd. Met ander woorden: De opbouw en het idee achter het dictaat kwam niet
goed naar voren.
Het grote nadeel van organische syntheses is het geduld dat moet worden
opgebracht. Over het algemeen duurt dit type synthese iets langer en er moet dus
vaak even gewacht worden voordat de volgende stap kan worden uitgevoerd.
Aangezien het dictaat niet werd gevolgd werd deze tijd niet gebruikt om de vragen te
maken en waren de leerlingen vaak aan het wachten (vervelen). Ook liep de
synthese vrij stroef en was de opbrengst erg laag.
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Karakterisatie
De TLC en het “Chemische verontreinigingen aantonen” waren erg leuk. Er waren
vooral veel positieve reacties en gestelde vragen over de TLC. Het werd erg leuk
gevonden dat het eigen product kon worden vergeleken met andere stoffen.

6.2.2 Veelzijdige Polymeren
Hoorcollege
De leerlingen zaten aandachtig te luisteren naar het hoorcollege. Het niveau en de
hoeveelheid stof van het hoorcollege waren vergelijkbaar met een college dat in het
eerste jaar wordt aangeboden.
Practica
De leerlingen waren over het algemeen serieus bezig met de verschillende proeven.
Ook mede dankzij de begeleiders heerste er een ontspannen, ongedwongen sfeer.
De leerlingen konden erg zelfstandig de proeven uitvoeren. De begeleiders waren
meer aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en een oogje in het zeil te
houden. Het dictaat was bij de meeste proeven een goede leidraad.
Presentatie
De presentatie kwam moeizaam op gang. Het duurde een poosje voordat de
leerlingen echt aan de slag gingen om hun poster te maken. Een aantal theoretische
verbanden kwam goed naar voren tijdens de presentaties. De dag liep uit door de
presentaties en hierdoor waren enkele leerlingen aan het einde van de dag iets
minder gemotiveerd.

6.2.3 Gezamenlijk gedeelte
Welkom
Er werd erg lang gewacht totdat actie werd ondernomen om te beginnen met het
hoorcollege. Hierdoor werd al een kwartier achterstand op het schema opgelopen.
Iedereen was heel stil en er heerste een gespannen afwachtende sfeer.
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Lunch
Doordat er verschillend leerlingen aanwezig waren die niet geïnteresseerd waren in
de studie Chemische Technologie was het erg moeilijk om een gesprek op gang te
houden dat informatie bood over de studie. Er was bijna een overschot aan
begeleiders. De kwaliteit van het eten was goed.
Rondleiding
De uitleg over membranen zat goed in elkaar. De leerlingen waren erg verdeeld over
het nut van deze rondleiding. Een aantal leerlingen hield zich afzijdig tijdens de
uitleg. Ook was er erg weinig ruimte, zodat de mogelijkheid werd gegeven om zich
afzijdig te houden. Hierdoor konden niet alle leerlingen alles even goed zien.
Enquête invullen
De leerlingen hadden over het algemeen niet veel zin om twee enquêtes in te vullen
(Ook het standaard LOB-2 evaluatie enquête moest worden ingevuld). De twee
leerlingen die voor de LOB-2 module Medicijnen en Chemie waren gekomen die
oprecht geïnteresseerd waren voor de studie Chemische Technologie hebben de
enquête serieus ingevuld. De andere vier hebben bij enkele vragen overlegd.
Bij de module veelzijdige polymeren hebben alle leerlingen de enquête zelfstandig
ingevuld, vooral in de openvragen hadden ze niet veel zin.
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7 Uitwerking
In dit hoofdstuk worden de resultaten gekoppeld aan de gestelde doelen: Keuze,
Sfeer en Kennis. Er wordt gekeken in hoevere deze doelen bereikt zijn voor de twee
LOB-2 modules. De vragen worden per doel behandeld. In onderstaande tabel (Tabel
7.1) is weergegeven hoe de vragen over de doelen zijn verdeeld.
Gesloten

Open

Keuze

3, 9, 10

14, 15

Sfeer

5, 6

Kennis

4, 6

13

Algemeen

1, 2, 7, 8, 11

12, 16, 17, 18

Tabel 7.1, Categorisering vragen
Ook worden onze observaties meegenomen en besproken bij de verschillende
doelen. Vraag 8 zal als laatste behandeld worden, omdat deze in alle drie de
categorieën valt.

7.1 Doel 1: Keuze
De LOB-2 module is gericht op mensen die ver gevorderd zijn in hun keuzeproces en
is bedoeld om de laatste onzekerheden weg te nemen. Vraag 3 geeft weer aan
hoeveel voorlichtingsactiviteiten een leerling heeft deelgenomen. In Figuur 7.1 staat
het aantal punten voorlichting uitgezet tegen tegen de optelsom van de geschiktheid
(vraag 10a, 10b) die leerlingen toekennen aan de studie Chemische Technologie aan
het begin en aan het eind van de LOB-2 module.
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Geschiktheid CT begin + eind

Figuur 7.1, Correlatie geschiktheid CT – genoten voorlichting
Voor vraag 3 is geen criterium gesteld aan het aantal leerlingen dat voldoende
voorbereid dient te zijn. Wel is gesteld dat leerlingen die 2 punten gescoord hebben
voldoende voorbereid zijn. Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij meer punten

Score controle vraag 14 en 15

scoren op controle vragen 14 en 15. Dit is weergegeven in Figuur 7.2
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Aantal punten voorlichting
Figuur 7.2, Correlatie aantal punten voorlichting – controle vraag 14 en 15
Voor het doel keuze fungeren vraag 14 en 15 als controle op vraag 9. De antwoorden
op vraag 14 en 15 geven specifieke informatie over wat een leerling weet over de
studie Chemische Technologie. Hierdoor kan er een vergelijking worden gemaakt
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tussen het eigen idee van de leerling over wat de studie Chemische Technologie
inhoudt, en de “werkelijke” situatie welke wordt weergegeven door de antwoorden
op de controlevragen. Uit Figuur 7.3 blijkt dat het eigen idee niet representatief is

Score controle vraag 14 en 15

voor het werkelijke beeld dat de leerling heeft van de studie Chemische Technologie.
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Antwoord vraag 9
Figuur 7.3, Beeld keuzevorming
De lunch is een belangrijk moment voor de leerlingen om informatie in te winnen
over de studie Chemische Technologie. Uit de observatie tijdens de lunch kwam naar
voren dat de gesprekken moeilijk richting informatieverwerving konden worden
gestuurd.

7.1.1 Medicijnen en Chemie
Uit Figuur 7.1 komt naar voren dat de leerlingen die niet geïnteresseerd zijn in de
studie Chemische Technologie ook weinig voorlichtingsactiviteiten hebben gedaan.
De leerlingen die Chemische Technologie gemiddeld geschikt vinden hebben wel
voldoende voorlichting gehad.
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Figuur 7.2 laat zien dat leerlingen die weinig voorlichtingsactiviteiten hebben gedaan
ook een slecht beeld hebben van de studie Chemische Technologie. Leerlingen die
zich

helemaal

niet

hebben

laten

voorlichten,

scoren

0

of

1

punt

op

de

controlevragen.
Uit Figuur 7.3 komt duidelijk naar voren dat de leerlingen die aan deze module
hebben deelgenomen een beter beeld denken te hebben, dan dat zij in werkelijkheid
hebben. Het aantal punten dat zij scoren bij de controle vragen is erg laag terwijl zij
aangeven een gemiddeld of beter beeld te hebben. Het criterium (75% ≥ gemiddeld)
bij vraag 9 wordt gehaald, maar uit de controlevragen blijkt dat de leerlingen een
veel slechter beeld hebben dan dat zij zelf inschatten. Het criterium van vraag 14 en
15 wordt niet gehaald. Het doel keuze is hiermee dus ook niet gehaald.
Doel 1, Keuze wordt niet gehaald voor LOB-2 module Medicijnen en Chemie.

7.1.2 Veelzijdige polymeren
Figuur 7.1 en Figuur 7.2 laten zien dat alle leerlingen voldoende voorlichting hebben
gehad om zinvol deel te nemen aan de LOB-2 module.
Uit Figuur 7.3 komt naar voren dat de leerlingen die deelgenomen hebben aan LOB-2
module Veelzijdige polymeren een slecht tot redelijk beeld hebben van de studie
Chemische Technologie. Zij scoren meer punten op de controlevragen dan de
leerlingen van Medicijnen en Chemie. Deze groep voldoet niet aan het criterium voor
controlevragen 14 en 15. Het criterium van vraag 9 wordt wel gehaald.
Doel 1, Keuze wordt niet gehaald voor LOB-2 module Veelzijdige Polymeren.

7.2 Doel 2: Sfeer
Bij vraag 5 wordt de leerlingen gevraagd hoe leuk ze de verschillende onderdelen
vonden. Vraag 6 vraagt hoe interessant ze de verschillende onderdelen vonden. Voor
alle leerlingen is de score interessant voor een bepaald onderdeel afgetrokken van de
score die deze leerling bij leuk gaf. De frequenties van de verschilscores staan
weergegeven in Figuur 7.4 en Figuur 7.5.
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7.2.1 Medicijnen en Chemie
Figuur 7.4 laat een duidelijk verband zien tussen het leuk vinden van een onderdeel
en het interessant vinden van een onderdeel. Dit verband blijkt uit de kleine
spreiding in het verschil en de piek bij verschil 0. Hierbij moet wel opgemerkt worden
dat, er een lage spreiding is bij de antwoorden van vraag 5 en 6. (zie Figuur 6.3,
Figuur 6.4)
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Figuur 7.4, Correlatie tussen leuk en interessant Medicijnen en Chemie
Bijna iedereen heeft bij vraag 5 en 6 (leerling 2 uitgezonderd) een gemiddeld of
beter antwoord gegeven en hiermee is aan de criteria van vraag 5 en 6 voor alle
onderdelen voldaan.
Uit de observatie kwam naar voren dat de leerlingen vooral veel moesten wachten.
Dit kwam ook uit enkele enquêtes (enquête 3,4,5) naar voren. Ook heerste er mede
hierdoor tijdens het synthese gedeelte een gedrukte sfeer. De lage opbrengst van
het product verlaagde het moraal. De karakterisatie daarentegen was veel minder
gedwongen. De leerlingen konden zelf hun gang gaan.
Doel 2, Sfeer kan voor de LOB-2 module Medicijnen en Chemie als behaald worden
beschouwd, als wordt gekeken naar de resultaten van de enquête. Als echter naar de
observatie wordt gekeken dan wordt doel 2 niet gehaald.
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7.2.2 Veelzijdige polymeren
Figuur 7.5 laat geen verband zien tussen het leuk vinden van een onderdeel en het
interessant vinden van een onderdeel. Dit blijkt uit de brede spreiding in het verschil.
Er zijn naar verhouding veel negatieve scores, wat inhoudt dat de leerlingen over het
algemeen de onderdelen interessanter vonden dan dat zij deze leuk vonden. Ook is
er een grotere spreiding te vinden in de antwoorden op vraag 5 en 6 (Figuur
6.11Figuur 6.12).
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Figuur 7.5, Correlatie tussen leuk en interessant Veelzijdige Polymeren
Uit de observatie kwam naar voren dat de sfeer over het algemeen goed was en dat
de leerlingen enthousiast deelnamen. De enige kanttekening die kan worden
gemaakt is dat tijdens presentatie de sfeer minder was.
De criteria voor slagproef en presentatie worden niet gehaald. De andere onderdelen
halen dit criterium wel. Uit interessant komen spuitgieten, trekrek en slagproef niet
positief uit de bus.
Doel 2, Sfeer kan voor de LOB-2 module als niet behaald worden beschouwd
gekeken naar de gegevens van de enquête. Als echter wordt gekeken naar de
observatie kan deze wel als gehaald worden beschouwd.
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7.3 Doel 3 Kennis
Het doel Kennis is bekeken met behulp van vraag 4, 6 en 13. Bij vraag 4 wordt de
leerlingen gevraagd hoe leerzaam ze de verschillende onderdelen vonden. Vraag 6
vraagt hoe interessant ze de verschillende onderdelen vonden. Voor alle leerlingen is
de score interessant voor een bepaald onderdeel afgetrokken van de score die deze
leerling bij leerzaam gaf. De frequenties van de verschilscores staan weergegeven in
Figuur 7.6 en Figuur 7.7. Vraag 13 is een open vraag.

7.3.1 Medicijnen en Chemie
Figuur 7.6 laat een duidelijk verband zien tussen het leerzaam vinden van een
onderdeel en het interessant vinden van een onderdeel. Dit verband blijkt uit de
kleine spreiding in het verschil en de piek bij verschil 0. Ook is er een veel lager
spreiding bij de antwoorden van vraag 4 en 6. (Figuur 6.2, Figuur 6.4)
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Figuur 7.6, Correlatie tussen leerzaam en interessant Medicijnen en Chemie
Op vraag 13 worden alleen wenselijke antwoorden gegeven. De leerlingen geven
allemaal aan iets geleerd te hebben.
Het criterium is voor alle onderdelen gehaald.
Doel 3, Kennis is behaald voor LOB-2 module Medicijnen en Chemie
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7.3.2 Veelzijdige polymeren
Figuur 7.7 laat geen verband zien tussen het leerzaam vinden van een onderdeel en
het interessant vinden van een onderdeel. Dit blijkt uit de brede spreiding in het
verschil. Er zijn naar verhouding veel negatieve scores, wat inhoudt dat de leerlingen
over het algemeen de onderdelen interessanter vonden dan dat zij deze leerzaam
vonden. Ook is er een veel groter spreiding te vinden in de antwoorden (Figuur
6.10Figuur 6.12) die op de vragen 4 en 6 gegeven zijn.
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Figuur 7.7, Correlatie tussen leerzaam en interessant Veelzijdige Polymeren
Op vraag 13 kwamen alleen wenselijke antwoorden.
De onderdelen, spuitgieten, slagproef en presentatie halen het criterium niet. De
andere onderdelen voldoen aan de gestelde criteria.
Doel 3, Kennis is niet behaald voor de LOB-2 module Veelzijdige Polymeren

7.4 Algemene vragen
In deze paragraaf worden de algemene vragen besproken. Uit vraag 1 en 2 komt
naar voren dat de groep leerlingen zowel bij de LOB-2 module Medicijnen en Chemie
als bij de LOB-2 module Veelzijdige Polymeren uit VWO 5 of VWO 6 komen. Ook
hebben zij allen het Natuur en Gezondheid profiel of het Natuur en Techniek profiel
gekozen. Op deze punten passen alle leerlingen in de doelgroep van de LOB-2
module.
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7.4.1 Medicijnen en Chemie
Uit vraag 8 komt naar voren dat de leerlingen de LOB-2 module gemiddeld tot
bovengemiddeld geslaagd vonden (zie Figuur 6.6) Ook de begeleiding werd als
positief punt beschouwd (vraag 7). De karakterisatie komt positiever naar voren dan
de synthese (zie Figuur 6.5). Het dictaat wordt vooral duidelijk gevonden (vraag 11,
12). (Zie Figuur 6.8). Uit vraag 16 en 18 komt naar voren dat het wachten vooraal
als

minpunt

wordt

karakterisatieproef

aangeduid

TLC

naar

(enquête

voren

als

3,4,5).
positief

Uit

vraag

element

van

17
de

komt

de

dag.

De

randvoorwaarden voor een geslaagde dag waren in orde.

7.4.2 Veelzijdige Polymeren
Uit vraag 8 komt naar voren dat de leerlingen de LOB-2 module zeer geslaagd
vonden (zie Figuur 6.14). Ook de begeleiding werd als positief punt beschouwd. De
slagproef is een negatieve uitschieter (zie Figuur 6.13). Het dictaat wordt over het
algemeen goed gevonden. (zie Figuur 6.16). Uit vraag 16 en 18 komen de
membraanuitleg (enquête 7,9) en de presentatie (enquête 8, 11) als minpunten naar
voren. Uit vraag 17 komt het practicum als geheel als positief element van de dag
naar voren. De randvoorwaarden voor een geslaagde dag waren in orde.
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8 Conclusie
8.1 Medicijnen en Chemie
Uitgaande

van

de

drie

doelen

keuze,

sfeer

en

kennis

werd

de

volgende

onderzoeksvraag worden geformuleerd.
Is de LOB-2 module geslaagd gelet op de elementen Keuze, Sfeer en Kennis?
In de tabel is aangegeven welke onderdelen gehaald zijn (+) en welke niet gehaald
zijn (-). Uit Tabel 8.1 volgt dat de LOB-2 module Medicijnen en Chemie voldoet aan
de doelen Sfeer en Kennis, maar niet aan het doel Keuze. De onderzoeksvraag wordt
dan ook negatief beantwoord.

Doel 1: Keuze
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 14
Vraag 15
Doel 2: Sfeer
Vraag 5

Observatie
Doel 3: Kennis
Vraag 4

Vraag 13
Overall

Idee CT
Geschiktheid CT
Controle vakken
Controle beroepen
Leuk

Hoorcollege
Synthese
Lunch
Karakterisatie

Leerzaam

Hoorcollege
Synthese
Karakterisatie

Geleerd

Voldaan
criterium
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Tabel 8.1: Conclusietabel Medicijnen en Chemie
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8.2 Veelzijdige Polymeren
Uit Tabel 8.2 volgt dat de LOB-2 module Veelzijdige Polymeren aan geen van de
doelen voldoet. Hiermee wordt de onderzoeksvraag dan ook negatief beantwoord.

Doel 1: Keuze
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 14
Vraag 15
Doel 2: Sfeer
Vraag 5

Observatie
Doel 3: Kennis
Vraag 4

Vraag 13
Overall

Idee CT
Geschiktheid CT
Controle vakken
Controle beroepen
Leuk

Hoorcollege
Nylon
Spuitgieten
Trek-rek proef
Slagproef
Lunch
Presentatie

Leerzaam

Hoorcollege
Nylon
Spuitgieten
Trek-rek proef
Slagproef
Lunch
Presentatie

Geleerd

Voldaan
criterium
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Tabel 8.2: Conclusietabel Veelzijdige Polymeren
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9 Discussie
In dit hoofdstuk worden verschillende redenen aangedragen waarom verscheidene
doelen mogelijkerwijs niet zijn gehaald. Ook zal er met een kritisch oog naar de
resultaten van de enquête worden gekeken en zullen verbeterpunten genoemd
worden.

9.1 Medicijnen en Chemie
Opmerkelijk bij de LOB-2 module Medicijnen en Chemie was dat de grep bestond uit
6 meiden, terwijl de doorsnee studenten die de studie Chemische Technologie doen
voor 30% uit vrouwen bestaat. Misschien dat het onderwerp Medicijnen en Chemie
meer vrouwen aantrekt.
Uit de resultaten bij vraag 3 blijkt dat slechts 2 van de 6 deelnemers voldoende
voorbereiding hadden bij de LOB-2 module Medicijnen en Chemie. Vier leerlingen
gaven mondeling aan de LOB-2 module te gebruiken voor praktische opdracht. We
kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit de slecht voorbereide leerlingen waren,
maar er is grote kans dat dit wel het geval was. De LOB-2 module is niet bedoeld als
praktische opdracht. Hierdoor zullen de vragen met betrekking op het doel Keuze
mogelijk een vertekend beeld geven. Uit onderzoek is bekend (M.E. Florijn), dat
leerlingen die niet volledig uit vrije wil deelnemen aan een LOB-2, minder goed
informatie inwinnen over de studie.
Het doel Keuze is hoogstwaarschijnlijk niet gehaald doordat er vier leerlingen waren
die niet geïnteresseerd waren in de studie Chemische Technologie .

9.2 Veelzijdige Polymeren
Bij de enquête voor Veelzijdige Polymeren is een zeer grote spreiding. Vijf leerlingen
geven aan een zeer geslaagde dag te hebben gehad (7,8,9,11,12). Leerling 10 geeft
aan een bovengemiddeld geslaagde dag te hebben. Vraag 8 heeft een gemiddelde
van 4.8 op een vijfpuntsschaal. Geen enkele vraag heeft een hoger gemiddelde dan
deze vraag. Echter de vragen met betrekking op Leuk, Interessant en Leerzaam
scoren regelmatig een 1 (niet) of 2 (beetje). Hoogstwaarschijnlijk zijn de onderdelen
met elkaar vergeleken en niet met bijvoorbeeld een alledaagse schooldag. Leerling
12 geeft aan bij open vraag 16 “niets echt iets heel stoms” te hebben gedaan, terwijl
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deze leerling bij vraag 5 aangeeft dat het spuitgieten en de slagproef niet (1) leuk te
hebben gevonden. Dit is niet met elkaar te rijmen. De leerlingen hebben
klaarblijkelijk
Mogelijkerwijs

de

vragen

komt

dit

anders
door

de

geïnterpreteerd
grote

dan

hoeveelheid

onze

bedoeling

onderdelen

die

was.

werden

beoordeeld.
De presentatie komt in verhouding met de andere onderdelen iets slecht naar voren.
Dit kan worden verklaard met behulp van verschillende aspecten. De presentatie
vond plaats aan het einde van de dag, terwijl de leerlingen al redelijk moe waren en
de dag ook nog een beetje uitliep. Het is ook mogelijk dat de meeste leerlingen het
spannend en een beetje eng vinden om een presentatie te geven, waardoor ze er
met tegenzin aan beginnen. Ook begonnen de leerlingen op verschillende tijden aan
de presentatie, waardoor het maken van de presentaties ongestructureerd verliep.
Volgens de begeleiders kwamen er wel interessante verbanden naar voren, waardoor
de presentatie wel een extra waarde kreeg. Dit bleek niet uit de enquête.
Bij de slagproef zijn steeds dezelfde leerlingen (7,10,12) verantwoordelijk voor het
niet halen van de criteria. De andere leerlingen (8,9,11) zijn duidelijk positiever over
de Slagproef. Een polymeer gaf geen meetwaarden bij de slagproef. Dit zou kunnen
verklaren waarom de proef als negatief wordt ervaren door twee leerlingen.

9.3 Algemeen
De leerlingen geven bij vraag 9 aan dat zij een gemiddeld of beter idee hebben, wat
de studie Chemische Technologie inhoudt. Toch score zijn zeer weinig punten op de
controlevragen 14 en 15. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden
gegeven.
1)

De leerlingen overschatten hun kennis

2)

De leerlingen geven een wenselijk antwoord

3)

De vragen waren te moeilijk

4)

De voorlichting was slecht
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Punt 3 en 4 lijken ons zeer onwaarschijnlijk, aangezien er meerdere mogelijkheden
waren, voor een oprecht geïnteresseerde leerling om aan deze, volgens ons,
basisinformatie te komen. De stelling dat de vragen te moeilijk waren kan ontkracht
worden met het feit dat drie leerlingen vier punten hebben gehaald op de controle
vragen.
Leerlingen van LOB-2 Veelzijdige Polymeren scoren gemiddeld hoger op de controle
vragen dan de leerlingen van LOB-2 Medicijnen en Chemie. Dit komt waarschijnlijk
doordat er vier leerlingen aan de LOB-2 module Medicijnen en Chemie deelnamen die
deze module deden als praktische opdracht.
Doordat er tijdens de LOB-2 modules veel hand en span diensten moesten worden
verleend was het niet mogelijk om uitgebreide observatieformulieren in te vullen.
Het eerste idee was te kunnen switchen tussen de twee LOB-2 modules, zodat een
goed beeld kon worden verkregen over de verschillen. Helaas kon dit niet worden
uitgevoerd, doordat er hulp nodig was bij Veelzijdige Polymeren en Medicijnen en
Chemie en maar een van ons de proeven in detail kende.
Als laatste kan worden aangebracht dat het erg jammer is dat er slechts een
beperkte hoeveelheid enquêtes konden worden geëvalueerd. Zes leerlingen per LOB2 module is een erg kleine groep waardoor uitschieters moeilijk te herkennen zijn.
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10 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan om een volgende uitvoering
van de LOB-2 modules te verbeteren.
Om gelijk een gezellige sfeer te creëren kunnen de leerlingen welkom worden
geheten met een kopje koffie of thee in een van de collegezalen in plaats van in de
hal uit een koffieautomaat. Hierdoor wordt een groepsgevoel gecreëerd en voelen de
leerlingen zich meer op hun gemak dan in de kantine.
Voor de LOB-2 module Medicijnen en Chemie worden de volgende aanbevelingen
aangedragen.
Een aantal leerlingen gaf aan het jammer te vinden dat er zo weinig opbrengst was.
Een mogelijkheid hiervoor is het opschalen van de reactie. Ook gaven de meeste
leerlingen aan het vervelend te vinden steeds te moeten wachten. Om dit te
voorkomen is het belangrijk om de leerlingen al het praktisch werk zelf te laten doen
en ze alleen aanwijzingen te geven.
Het hoorcollege Medicijnen en Chemie werd over het algemeen positief gewaardeerd.
Twee leerlingen gaven aan dat veel basiskennis werd herhaald. Om een reëel beeld
te geven van het niveau van de studie Chemische Technologie is het aan te raden
om een hoger tempo aan te houden tijdens het hoorcollege.
De Slagproef en de presentatie komen worden minder positief ontvangen dan de
andere onderdelen. Dit zou kunnen worden voorkomen door de leerlingen in plaats
van één polymeer te laten meten bij de slag en trekrek proef, meerdere polymeren
te meten. Dit heeft als voordeel dat alle groepen steeds hetzelfde materiaal kunnen
spuitgieten. Door deze opzet zou de presentatie eventueel kunnen worden
weggelaten.
Hoewel de membraanuitleg goed in elkaar zat en interessant was, viel op dat de
meeste leerlingen het neit bij de dag vonden passen. Daarom wordt voorgestelde de
membraanuitleg niet meer in het programma op te nemen. Hierdoor komt er ook
meer speling in het programma.
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De laatste aanbeveling is het beter profileren van de LOB-2 module als een
voorlichtingsactiviteit en niet als een mogelijkheid tot een praktische opdracht. Over
het algemeen zijn de leerlingen die naar de LOB-2 module kwamen uit het oogpunt
een praktische opdracht te doen minder geïnteresseerd en gemotiveerd tijdens de
LOB-2 module. Dit heeft een negatieve invloed op de beleving van de andere
leerlingen.
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Bijlage A: Enquêtes
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Bijlage B: Enquête en beoordeling
1)

In welke klas zit je?

De vraag geeft aan op welk niveau de vragen op gebied van kennis geschat moeten
worden. Een te hoog niveau voor een leerling uit VWO 3 is minder erg dan een te
laag of een te hoog niveau voor een leerling uit VWO 6.
2)

Wat is je profiel?

Deze vraag geeft een goede weergave over welke leerlingen daadwerkelijk voor
Chemische Technologie kunnen kiezen. Het Natuur en Techniek profiel is het meest
geschikt. Leerlingen met een Natuur en Gezondheidprofiel kunnen ook beginnen aan
de opleiding maar zullen extra wiskunde moeten volgen. Leerlingen met een Natuur
en Gezondheidsprofiel zullen het over het algemeen moeilijker vinden, doordat zij
een minder technische achtergrond in hun bagage meenemen. Het zal zeer
onwaarschijnlijk zijn dat er leerlingen met een ander profiel deel zullen nemen aan
de LOB-2 module.
3)

Heb je deelgenomen aan de volgende voorlichtingsactiviteiten van de studie

Chemische Technologie?
Behalve een goed overzicht van welke voorlichtingsactiviteiten worden bezocht door
de leerlingen geeft deze vraag ook inzicht in het nut van andere activiteiten. Bij deze
vraag is uitdrukkelijk gekozen voor een driepunts schaal, zodat de leerling wordt
gedwongen om een keuze te maken. De LOB-2 modules zijn bedoeld voor leerlingen
die

al

eerder

aan

voorlichtingsactiviteiten

hebben

deelgenomen.

Uit

deze

“categorische/ordinal” vraag kan worden opgemaakt of dit daadwerkelijk zo is. Op
het moment dat de leerlingen meerdere voorlichtingsactiviteiten hebben gevolgd
zullen zij hoogstwaarschijnlijk hoger scoren op de vragen die ingaan op de
informatieverstrekking (14 en 15) en vraag 9.
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Voor het deelnemen aan een van de activiteiten, worden de volgende punten
toegekend:
Voorlichtingsdag

2 punten

Meeloopdag

2 punten

Lezen van een folder

1 punt

Bekijken van de internetsite

1 punt

Leerlingen worden geacht genoeg achtergrondinformatie te hebben opgedaan indien
zij ten minste 2 punten hebben behaald.Extra informatie wordt verkregen door te
vragen naar de kwaliteit van de voorlichtingsactiviteiten. Er is gekozen voor een
driepuntsschaal, omdat de leerling op deze manier wordt gedwongen om een keuze
te maken. Een meerpuntsschaal geeft geen extra informatie rekening gehouden met
het tijdsbestek waarin deze activiteiten zijn gedaan.
4)

Geef aan voor de verschillende onderdelen hoe leerzaam je ze vond.

De deelvragen geven een beeld over het kennisniveau van de verschillende
onderdelen. Vraag 6 (interessant) zal als controle worden gebruikt. Hierbij zal
worden gekeken of interessant correleert met het leerzaam vinden van de LOB-2
module.
5)

Hoe leuk vond je de volgende onderdelen?

Deze vraag met haar deelvragen is gericht om inzicht te krijgen in het doel Sfeer.
Vraag 6 (interessant) zal als controle worden gebruikt. Hierbij zal worden gekeken of
interessant correleert met het leuk vinden van het onderdeel.
6)

Hoe interessant vond je de volgende onderdelen

Deze vraag zal als controle worden gebruikt. Hierbij zal worden gekeken of
interessant correleert met het leuk/leerzaam vinden van de LOB-2 module.
7)

Hoe goed vond je de begeleiding tijdens de proeven?

Vraag 7 is een algemene vraag die informatie geeft over de begeleiding van de
proeven. Als de begeleiding niet goed is kan dit effect hebben op de beoordeling van
de andere vragen.
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8)

Vond je het een geslaagde dag?

Deze “categorical” werkt als controle op de gestelde grens van 75%.
9)

Heb je een goed idee gekregen wat de studie Chemische Technologie

inhoudt?
Deze vraag geeft een zelfreflectie over het doel Keuze. Indien een leerling het idee
heeft genoeg informatie te hebben gekregen zal dit ook uit zijn antwoorden op de
vragen 14 en 15 voor het doel Keuze moeten blijken. De correlatie tussen deze
vragen kan bekeken worden.
10)

Denk jij dat de studie Chemische Technologie voor jou een geschikte studie

is?
Bij deze vraag wordt gekeken naar de situatie voor en na het volgen van de LOB-2
module. Als het goed is zal het antwoord op deze vraag veranderen door het volgen
van de LOB-2 module. Als criterium voor deze vraag stellen we dat de keuze in 90%
van de gevallen minimaal een punt veranderd moet zijn, tenzij een leerling zich bij
de eerste vraag al op een van de twee uitersten bevindt.
11)

Geef van de volgende woorden aan of je ze van toepassing vindt op het

dictaat.
Vraag 8 is een algemene vraag die informatie geeft over het dictaat. Als het dictaat
niet goed is kan dit effect hebben op de beantwoording van de andere vragen.
12)

Wat vond je van het dictaat in het algemeen? Was het te kort, of te

uitgebreid, te moeilijk of te makkelijk, etc?
De open vraag 9 vult “categorical” gesloten vraag 8 aan met extra informatie over
het dictaat.
13)

Heb je wat geleerd van deze dag, qua kennis? Zo ja, wat? Zo nee, waarom

niet?
Minsten 75% van de ondervraagden moet bij deze vraag Zo ja invullen. Het open
vraag karakter geeft extra informatie over welke onderdelen geslaagd zijn.
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14)

Welke vakken,die je op het VWO krijgt, spelen volgens jou een belangrijke rol

tijdens de studie Chemische Technologie?
Dit is een open vraag die inspeelt op het doel Keuze en met name het onderdeel van
onderwerpen die in het curriculum zijn opgenomen. Het wenselijke antwoord is:
Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Eventueel mogen engels en/of biologie hier nog bij genoemd worden. 75% van de
leerlingen moet alle drie de bètavakken noemen. Als een ander vak genoemd wordt
dan deze vijf telt de leerling niet mee voor een positieve score.
15)Noem of beschrijf drie beroepen waarin je terecht kan komen als je de studie
Chemische Technologie hebt afgerond.
Dit is een open vraag die inspeelt op het doel Keuze en met name het onderdeel
toekomst perspectief. 75% van de leerlingen moet drie mogelijke beroepen noemen
om aan de norm te voldoen. Als een “fout” beroep genoemd wordt, wordt niet aan
de norm voldaan. Voorbeelden van goede antwoorden zijn:
Procestechnoloog, onderzoeker, AIO, Biomedisch technoloog, Scheikundeleraar,
Materiaalkundig technoloog. Een omschrijving wordt ook goed gerekend, b.v: iemand
die chemische fabrieken ontwerpt of iemand die nieuwe materialen ontwikkelt.
Van de vier aspecten die betrokken zijn bij het doel kennis, zijn er twee verwerkt in
de enquête. Er wordt verwacht dat deze twee aspecten representatief zijn voor de
andere twee aspecten.
De laatste drie vragen van de enquête zijn bedoeld om feed-back te krijgen over de
LOB-2-module, deze vallen daarom in de categorie algemeen. De antwoorden
kunnen gebruikt worden om de dag te verbeteren.
16)

Wat vond je het minst leuke onderdeel van de dag?

17)

Wat vond je het leukste onderdeel van de dag?

18)

Heb je suggesties om de dag te verbeteren?
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Bijlage C: Resultaten enquête
11.1 LOB-2: Medicijnen en Chemie
Hieronder staan de resultaten van de enquête die afgenomen is na de LOB-2 module
Medicijnen en Chemie. In totaal hebben 6 leerlingen deelgenomen aan deze module.
Alle zes deelnemers waren van het vrouwelijk geslacht.
1) In welke klas zit je?
De zes leerlingen die deel hebben genomen aan de LOB-2 module zitten allen in
VWO 6.
2) Wat is je profiel?
De zes leerlingen die deel hebben genomen aan de LOB-2 module volgen allen het
Natuur en Gezondheid (N&G) profiel.
3) Heb je deelgenomen aan de volgende voorlichtingsactiviteiten van de studie
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente? Zo ja, wat vond je van deze
voorlichtingsactiviteiten.
Vraag
3a
3b
3c
3d

Omschrijving
Voorlichtingsdag
Meeloopdag
Lezen folder
Internetsite

Enquête nr
1 2
3
1 1
4
4 4
4
4 4
4
4 4
4

4
4
4
4
2

5
4
4
4
4

6
4
4
4
4

1 = Ja, goed
2 = Ja, gemiddeld
3 = Ja, slecht
4 = Niet deelgenomen
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Voor de vragen 4-11 is de 5-puntsschaal weergeven. De codering is als volgt:
1 = niet
2 = beetje
3 = gemiddeld
4 = bovengemiddeld
5 = zeer
4) Geef aan voor de verschillende onderdelen hoe leerzaam je ze vond.
Vraag
4a
4b
4c

Omschrijving
Leerzaam Hoorcollege
Leerzaam Synthese
Leerzaam Karakterisatie

Enquête
1
2
4
4
4
4
5
4

nr
3
4
3
3

4
3
3
4

5
3
4
3

6
4
3
3

4
2
3
3
3

5
4
4
5
4

6
4
5
3

4
2
4
4

5
4
3
4

6
3
3
3

5) Hoe leuk vond je de verschillende onderdelen?
Vraag
5a
5b
5c
5d

Omschrijving
Leuk Hoorcollege
Leuk Synthese
Leuk Lunch
Leuk Karakterisatie

Enquête
1
2
4
4
3
4
4
4
5
4

nr
3
4
3
5
4

6) Hoe interessant vond je de volgende onderdelen?
Vraag
6a
6b
6c

Omschrijving
Interessant Hoorcollege
Interessant Synthese
Interessant karakterisatie

Enquête
1
2
4
4
4
5
4
5

nr
3
4
3
4

7) Hoe goed vond je de begeleiding tijdens de volgende onderdelen?
Vraag
7a
7b

Omschrijving
Begeleiding Synthese
Begeleiding Karakterisatie

Enquête
1
2
4
5
5
5

nr
3
3
4

4
4
4

5
3
3

6
3
4

Enquête nr
1
2
3
4
4
4

4
3

5
4

6
4

8) Vond je het een geslaagde dag?
Vraag
8

Omschrijving
Geslaagde dag
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9) Heb je een goed idee gekregen wat de studie Chemische Technologie inhoudt?
Vraag
9

Omschrijving
Idee CT

Enquête nr
1
2
3
5
3
3

4
3

5
3

6
5

10) Denk jij dat de studie Chemische Technologie voor jou een geschikte studie is?
Vraag
10a
10b

Omschrijving
Geschiktheid CT begin
Geschiktheid CT eind

Enquête
1
2
3
3
3
4

nr
3
1
1

4
1
2

5
2
1

6
1
1

11) Geef van de volgende woorden aan of je ze van toepassing vind op het dictaat.
Vraag
11a
11b
11c

Omschrijving
Dictaat Overzichtelijk
Dictaat Duidelijk
Dictaat Nuttig

Enquête
1
2
4
5
5
5
5
4

nr
3
4
3
4

4
4
4
3

5
5
4
4

6
5
5
3

12) Wat vond je van het dictaat in het algemeen? Was het te kort, te lang, te
uitgebreid, te moeilijk of te makkelijk etc.?
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Was wel iets kort, maar wel erg duidelijk.
Ik vond het erg duidelijk, overzichtelijk uitgelegd. Handig met de
opdrachten tussen door.
Wel redelijk goed te lezen
Goed
Soms beetje moeilijk
Goed te volgen

13) Heb je wat geleerd van deze dag qua kennis
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Ja over aspirine
Ja, synthese van aspirine, hoe stoffen te analyseren zijn. Basiskennis wist
ik al, maar handig als inleiding.
Ja, ik weet nu iets meer over aspirine
Bepaalde nieuwe vaardigheden, zoals TLC
Ja, ik weet nu hoe een aspirine in elkaar zit
Ja, je leert de theorie die je hebt geleerd toepassen
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14) Welke vakken,die je op het VWO krijgt, spelen volgens jou een belangrijke rol
tijdens de studie Chemische Technologie?
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Sk, Wi, (Bi)
Sk, Bi, (voornamelijk scheikunde)
Scheikunde
Natuurlijk scheikunde en wiskunde, misschien een heel klein beetje
natuurkunde
Scheikunde
Wi, Sk

15) Noem of beschrijf drie beroepen waarin je terecht kan komen als je de studie
Chemische Technologie hebt afgerond.
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Leraar, Geneesmiddelen onderzoeker, Ander onderzoek
Laboratorium, ontwikkeling medicijnen, onderwijs
Leraar schijkunde, laborant, toa
Leraar, nieuwe medicijnen “uitvinden”, bij een bedrijf research doen naar
stoffen en ze karakteriseren
Leraar, toa, laborant
Leraar scheikunde, Onderzoeksteam, ziekenhuis

16) Wat vond je het minst leuke onderdeel van de dag?
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Dat we wel erg weinig aspirine kregen na de reactie
n.v.t.
Wachten tussendoor verder leuk
Het lange wachten bij de proeven, helaas gaat kristalliseren niet sneller
niets
Het invullen van de enquête

17) Wat vond je het leukste onderdeel van de dag?
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
Onderzoeken hoe zuiver de aspirine was.
n.v.t.
o.a invullen enquête
TLC
Invullen v/d enquête en synthetiseren
Practicum
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18) Heb je suggesties om de dag te verbeteren?
Enquête nr
1
2
3
4
5
6

Antwoord
nee
Nee, niet direct. Vond alles duidelijk
tijdsindeling
Wat proeven tussendoor of andere informatie
Tijd beter aanpassen
-

11.2 LOB-2: Veelzijdige Polymeren
Hieronder staan de resultaten van de enquête die afgenomen is na de LOB-2 module
Veelzijdige polymeren. In totaal hebben 6 leerlingen deelgenomen aan deze module.
Leerling 10 is eerder weg gegaan in verband met doktersbezoek, en heeft daardoor
niet deelgenomen aan de presentatie, het laatste onderdeel van de dag.
1) In welke klas zit je?
Leerling 8 en 11 zitten in 5 VWO, de overige leerlingen die deel hebben genomen
aan de LOB-2 module zitten in VWO 6.
2) Wat is je profiel?
Leerling 7, 11 en 12 volgen het Natuur en Techniek profiel (N&T). De andere drie
leerlingen doen Natuur en Gezondheid (N&G)
3) Heb je deelgenomen aan de volgende voorlichtingsactiviteiten van de studie
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente? Zo ja, wat vond je van deze
voorlichtingsactiviteiten.
Vraag
3a
3b
3c
3d

Omschrijving
Voorlichtingsdag
Meeloopdag
Lezen folder
Internetsite

Enquête nr
7 8
9
4 1
1
4 4
4
1 2
2
2 4
3

10
2
4
4
1

11
1
4
2
2

12
4
1
4
2

De codering is hetzelfde als bij de enquête voor LOB-2 module Medicijnen en Chemie
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4) Geef aan voor de verschillende onderdelen hoe leerzaam je ze vond.
Vraag
4a
4b
4c
4d
4e
4f

Omschrijving
Leerzaam hoorcollege
Leerzaam Nylon
Leerzaam spuitgieten
Leerzaam trekrek
Leerzaam slagproef
Leerzaam presentatie

Enquête nr
7 8
9
4 4
3
3 4
2
3 5
2
3 5
3
3 5
3
2 5
4

10
5
4
3
3
2
-

11
4
4
3
5
4
3

12
4
4
1
3
2
2

11
4
3
4
5
5
5
4

12
4
5
1
4
1
3
2

11
4
3
4
4
4
4

12
4
5
1
2
1
2

5) Hoe leuk vond je de verschillende onderdelen?
Vraag
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g

Omschrijving
Leuk hoorcollege
Leuk Nylon
Leuk spuitgieten
Leuk trekrek
Leuk slagproef
Leuk lunch
Leuk presentatie

Enquête nr
7 8
9
2 4
3
4 3
2
3 4
5
3 4
4
3 4
4
3 4
5
2 2
3

10
3
5
5
3
2
5
-

6) Hoe interessant vond je de volgende onderdelen?
Vraag
6a
6b
6c
6d
6e
6f

Omschrijving
Interessant hoorcollege
Interessant Nylon
Interessant spuitgieten
Interessant trekrek
Interessant slagproef
Interessant presentatie

Enquête nr
7 8
9
3 5
3
4 3
2
2 5
4
2 3
4
2 4
4
3 3
3

10
4
5
2
2
1
-

7) Hoe goed vond je de begeleiding tijdens de volgende onderdelen?
Vraag
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g

Omschrijving
Begeleiding hoorcollege
Begeleiding Nylon
Begeleiding spuitgieten
Begeleiding trekrek
Begeleiding slagproef
Begeleiding lunch
Begeleiding presentatie

Enquête nr
7 8
9
4 5
4
3 4
4
3 4
4
4 4
4
2 4
4
2 4
4
3 3
4

10
4
4
4
4
2
5
-

11
4
4
4
4
4
4
3

12
4
5
4
3
4
3
3
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8) Vond je het een geslaagde dag?
Vraag
8

Omschrijving
Geslaagde dag

Enquête nr
7 8
9 10
5 5
5 4

11
5

12
5

9) Heb je een goed idee gekregen wat de studie Chemische Technologie inhoudt?
Vraag
9

Omschrijving
Idee CT

Enquête nr
7 8
9 10
5 5
3 5

11
4

12
5

10) Denk jij dat de studie Chemische Technologie voor jou een geschikte studie is?
Vraag
10a
10b

Omschrijving
Geschiktheid CT begin
Geschiktheid CT eind

Enquête nr
7 8
9 10
4 2
1 1
5 4
2 1

11
3
5

12
2
4

11) Geef van de volgende woorden aan of je ze van toepassing vindt op het dictaat.
Vraag
11a
11b
11c

Omschrijving
Dictaat Overzichtelijk
Dictaat Duidelijk
Dictaat Nuttig

Enquête nr
7 8
9
2 4
4
4 4
4
4 3
5

10
3
4
4

11
4
4
3

12
4
3
3

12) Wat vond je van het dictaat in het algemeen? Was het te kort, te lang, te
uitgebreid, te moeilijk of te makkelijk etc.?
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Prima zo
Goed
Al het nodige stond er in
Goed, eerst duidelijke uitleg en daarna werd de proef goed omschreven
Het dictaat was wel goed
Soms te uitgebreid, vragen soms een beetje onnodig, maar voor de rest
goed
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13) Heb je wat geleerd van deze dag qua kennis
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Nylon maken
Ja, ik ben meer te weten gekomen over polymeren en heb practica gedaan
die heel interessant en leuk waren.
Ja ik weet beter waar polymeren voor dienen
Ja, iets over polymeren. Wat het zijn, hoe ze gemaakt worden en waar ze
voor dienen
Ja, ik heb geleerd over verschillende polymeren en de verschillen tussen
deze polymeren
Meer over de studie

14) Welke vakken,die je op het VWO krijgt, spelen volgens jou een belangrijke rol
tijdens de studie Chemische Technologie?
Enquête nr
7
8
9
10
11
12
15) Noem of

Antwoord
Sk, Wiskunde, Na
Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde
Scheikunde en Natuurkunde
Scheikunde/Natuurkunde/Wiskunde
Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde
Scheikunde, Natuurkunde
beschrijf drie beroepen waarin je terecht kan komen als je de studie

Chemische Technologie hebt afgerond.
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Analist, Procestechnoloog, Materialen ontwerper
Leraar Scheikunde, Scheikundig onderzoeker, Ontwerper biomedische
materialen
Chemicus, Scheikunde leraar, Onderzoeker
Leraar, Chemicus, Onderzoeker
Leraar, Ingenieur

16) Wat vond je het minst leuke onderdeel van de dag?
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Membraan Uitleg
Presenteren
Membranen
Hoorcollege
Presentatie
Was niet echt iets heel stoms
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17) Wat vond je het leukste onderdeel van de dag?
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Practicum
Hoorcollege, practica
Lunch/proefjes
Lunch/ praktische gedeelte
De experimenten
Nylon maken en het was erg gezellig

18) Heb je suggesties om de dag te verbeteren?
Enquête nr
7
8
9
10
11
12

Antwoord
Nee, het was heel leuk en interessant. Je krijgt een goed beeld van CT
Nee, was wel goed hoor
NEE
Nee
Nee, het was een geslaagde dag
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Bijlage D: LOB-2 Module Medicijnen en Chemie
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Bijlage E: LOB-2 Module Veelzijdige Polymeren
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