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Samenvatting
In de derde klas van het voortgezet onderwijs komen leerlingen in contact met scheikundige
begrippen die op een wetenschappelijke manier ontwikkeld dienen te worden. Het
ontwikkelen van deze begrippen of concepten gaat niet in één keer maar zal stap voor stap
verlopen waarbij een soort tussenconcepten worden gevormd. Hierbij spelen de naïeve
concepten die bij de leerlingen vóór scholing spontaan zijn ontstaan een belangrijke rol. Dit is
de centrale gedachte van het constructivisme, waarbij de belangrijkste hulp bij
begripsontwikkeling de reeds aanwezige kennis is. De theorieën van Piaget, Vygotsky,
Ausubel en Bruner sluiten hierop aan. De implicatie voor het onderwijs is dat er expliciet
ingegaan moet worden op de aanwezige kennis van leerlingen die vaak als misconcepties
aanwezig is.
Het deeltje model dat aan bod komt bij het beginnend scheikunde is één van de moeilijkste
onderwerpen van de scheikunde. Begripsontwikkeling moet hier op het symbolische,
macroscopische én microscopische niveau worden ontwikkeld. Waarbij het onzichtbare
karakter van de microscopische wereld het grootste probleem vormt.
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1. Inleiding
Vanaf het moment dat iemand geboren wordt begint het proces van leren. Een persoon leert
door ervaring op te doen, dan wel per ongeluk in het dagelijks leven dan wel met opzet op
school. De manier waarop dit leren plaatsvindt is onderwerp van vele onderzoeken geweest
en is nog steeds een vraag waarop een volledig antwoord gezocht wordt. In dit verslag wordt
ingegaan op de vraag hoe het leren van begrippen of concepten en het ontwikkelen van
deze begrippen of concepten plaatsvindt. Aan de hand van wetenschappelijke artikelen zal
een algemeen antwoord op deze vraag gezocht worden. Aan het eind zal er specifiek
worden gekeken naar de begripsontwikkeling in het schoolvak scheikunde bij het concept
“deeltjes model”.
2. Definitie Concept
Een concept of begrip is een volgens Locke (Wikipedia 2006a) een algemeen idee dat
gevormd wordt door abstractie en het pakken van een gemeenschappelijke eigenschap van
verschillende ideeën. Deze algemene eigenschap behelst alle ideeën en is dan een concept.
Neem bijvoorbeeld het concept Brønsted zuur, daaronder vallen alle moleculen die een H+ af
kunnen staan. Deze moleculen zijn niet allemaal gelijk maar hebben wel een
gemeenschappelijke eigenschap.
Er zijn twee dingen van belang voor dat een gegeven een begrip is (Wikipedia 2006b):
1. Een begrip moet op de één of andere manier duidelijk zijn beschreven en;
2. Een begrip moet onder de juiste doelgroep bekend zijn.
Voor een schoolvak houdt dat in dat een concept of begrip pas een concept of begrip is
wanneer het bij de leerlingen bekend is of wordt ontwikkeld.
Dit is de betekenis van concept en begrip die in dit verslag ook zal worden gebruikt. In de
literatuur worden begrip en concept constant door elkaar gebruikt evenals
begripsontwikkeling en conceptontwikkeling.
Voor scheikundige dingen zoals zuren, chemische reacties en deeltjes zal in dit verslag
“begrip” worden gebruikt. Zodra het gaat om de mentale representatie van een leerling van
zo’n begrip zal er worden gesproken over een “concept”. De woorden begrip en concept
worden ook samen gebruikt als er geen onderscheid tussen de twee woorden nodig is.
Begrip wordt hiernaast ook gebruikt om aan te geven dat een leerling iets begrijpt. Dus als
een leerling iets begrijpt dan heeft hij daar een concept van gevormd.
Verder zal begripsontwikkeling gebruikt worden wanneer zowel begripsontwikkeling als
conceptontwikkeling toepasbaar is.
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3. Wat is leren?
Leren is het ontwikkelen van kennis en het maken van mentale structuren. Deze kennis en
structuren kunnen verschillende vormen hebben. Hieronder volgen een aantal manieren
waarop kennis aanwezig kan zijn. En vervolgens zal ingegaan worden op hoe deze kennis
wordt ontwikkeld. Dit laatste is de begripsontwikkeling.
3.1 Theorie of fragmenten
Er zijn twee verschillende aanpakken om een vraagstuk op te lossen. Één manier is om
vanuit een onderliggende theorie het antwoord te beredeneren. De andere is om per
probleem een antwoord te onthouden door losse fragmenten op te slaan (Nakleh August
2001).
Bij het geven van onderwijs is het belangrijk om te weten op welke van de twee manieren
gewerkt wordt:
- Theorie gedreven: dan moeten de theorieën die de leerlingen zelf hebben ontwikkeld
getoetst worden met de wetenschappelijke. Op die manier wordt er bij de leerlingen
een noodzaak geschept om de concepten te veranderen of aan te passen;
- Fragmenten: er moet een soort netwerk ontwikkeld worden die de losse feiten bindt.
Deze twee manieren zijn uitersten van een groot overgangsgebied. Het theorie gedreven
leren sluit het meest aan bij het betekenisvol leren.
3.2 Betekenisvol leren
Betekenisvol leren is omschreven als “het leggen van haalbare relaties tussen ideeën,
concepten en informatie” (Williams and Marek 2000). Leerlingen die deze manier van leren
hebben proberen constant verbindingen te maken tussen oude en nieuwe informatie, terwijl
leerlingen die niet betekenisvol leren alleen feiten onthouden. Door betekenisvol leren wordt
een conceptueel begrip ontwikkeld in plaats van slechts een algoritmisch begrip.
3.3 Algoritmisch of conceptueel
Algoritmisch begrip omhelst 2 fasen (Suits 2000). De
HA Æ H+ + Aeerste fase waarin standaard algoritmen gebruikt worden
K = x2/(M-x)
om standaard problemen op te lossen en in de tweede
met,
fase worden zelf bedachte algoritmes ontwikkeld. Neem
M: de molariteit van het zuur
als voorbeeld het rekenen aan reacties waarbij een
bepaalde hoeveelheid zwakzuur wordt opgelost. Hiervoor
x: de eindconcentratie [H+]
zijn standaard rekenregels die als de juiste waarden in
Figuur 1 Standaard rekenregel
worden gevuld werken. Wanneer er echter naast een
voor [H+] berekening in oplossing
zwakzuur ook nog een hoeveelheid van de
van zuur.
geconjugeerde base wordt toegevoegd dan kan dat niet
meer worden opgelost met de standaard rekenregels.
Voor de tweede fase is een begrip van de onderliggende theoretische structuur nodig.
Een conceptueel begrip is nodig voor onbekende problemen en vereist dus een betere
ontwikkeling van het begrip. In het voorbeeld van het rekenen aan reacties kan gedacht
worden aan het bepalen van hoeveel zuur en base er gebruikt moet worden om een buffer te
maken met een bepaalde pH. Hiervoor is het nodig om te begrijpen welke deeltjes er voor de
buffer werking zorgen en in hoe grote mate die aanwezig moeten zijn.
Een algoritmisch begrip van een onderwerp betekent niet dat conceptuele vraagstukken
opgelost kunnen worden (Niaz 1995). Andersom geldt dit wel; een conceptueel begrip van
een onderwerp impliceert vaak een algoritmisch begrip hetgeen in bovenstaand voorbeeld
duidelijk is.
3.4 Conclusie
Leren bestaat uit het veranderen van mentale modellen die verlopen van eerst algoritmisch
naar later conceptueel of betekenisvol leren. Verschillende leerlingen kunnen per onderwerp
in een verschillende fase van deze ontwikkeling zitten.
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4. Begripsontwikkeling en begripsleren
4.1 Eerste levensjaren
Tijdens de ontwikkeling van baby’s is de eerste fase van perceptie het “perceptual-motor
schema.” Het herkennen van objecten en gebeurtenissen en daarop reageren met gedrag.
Dit gedrag is vaak een imitatie van ouderen (Wikipedia 2006c) bijvoorbeeld het lachen van
baby’s als ze papa en mama dat ook zien doen. Begripsontwikkeling treedt op wanneer het
kind na gaat denken over de objecten en gebeurtenissen als ze niet op dat moment
plaatsvinden (Mandler 1992) bijvoorbeeld dat een peuter al weet dat mama of papa boos
gaat reageren als ze iets doen wat niet mag. Dus de peuter gaat al schuldig kijken voordat
de ouder boos wordt. Volgens Piaget gebeurt dit als het kind ongeveer anderhalf is.
Vanaf dat moment gaan kinderen beelden vormen, concepten vormen over de wereld om
hen heen. Dit zijn spontane concepten (Smagorinsky, Cook et al. October 2003), want ze
ontstaan zonder instructie zonder dat de kinderen worden opgedragen ze te leren. Dit wordt
ook wel natuurlijk leren genoemd. Deze concepten zijn vaak alleen toepasbaar in de
contexten waarin het kind ze heeft gevormd.
4.2 School
Later op school zullen een aantal van deze spontane concepten plaats moeten maken voor
wetenschappelijke concepten die in algemenere zin toepasbaar zijn en in veel meer
contexten gelden. Neem het oplossen van suiker in thee. Vaak wordt dit gezien als het
smelten van de suiker waardoor het mengt met de thee. Voor de context theedrinken met
suiker maakt het geen verschil of het oplossen of smelten is, maar in algemenere zin wordt
het later wel belangrijker om het verschil te weten. Bijvoorbeeld om te kunnen verklaren dat
suiker in een oven van 100oC nog steeds vast is. Het ontwikkelen van spontane concepten
ook wel naïeve concepten genoemd, gaat het hele mensenleven door aangezien een
persoon constant bloot gesteld wordt aan de wereld om zich heen waarover de persoon nog
geen wetenschappelijk concept heeft (Taber 2000; Akkus, Kadayifçi et al. November 2003).
Wetenschappelijk concept is ontwikkeld door scholing, een ontwikkeling die met opzet is
bereikt en het is een concept dat in algemenere zin toepasbaar is.
Het ontwikkelen van wetenschappelijke concepten zoals dat hier boven genoemd is kan
omschreven worden door een aantal stadia die in verschillende literatuur anders worden
aangeduid. Voorbeelden zijn:
- Complex – pseudoconcept – concept (Smagorinsky, Cook et al. October 2003)
- Standaard algoritmisch – zelf bedacht algoritmisch – conceptueel begrip (Niaz 1995;
Suits 2000).
Zonder in te gaan op de specifieke termen die hier genoemd worden komt het er op neer dat
een concept niet in één stap volledig wordt gevormd. Maar dat het in stapjes gaat met na
elke stap terugkoppeling.
4.3 Leercyclussen
In het algemeen behelst leren twee dingen (Towns 2001):
1) het verkrijgen van informatie en
2) het verwerken (transformeren) van de informatie tot een mentale structuur
Het verkrijgen van de informatie kan geschieden door concrete ervaringen of door abstracte
symbolische informatie. Het verwerken kan geschieden door op een passieve toekijkende
manier te denken over de informatie of door op een actieve manier met de informatie aan de
slag te gaan, te experimenteren. Zo zijn er dus 4 verschillende leerstijlen te onderscheiden
(Kolb 1984):
1) Concreet, toekijkend Divergerend
Het is van belang waarom iets belangrijk is. De leraar is een motivator.
2) Abstract, toekijkend Assimilerend
De leerling vraagt zich af wat het concept is. De leraar is een expert die informatie op
een ordelijke manier aanbiedt.
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3) Abstract, actief Convergerend
De leerlingen vragen zich af hoe het concept toegepast dient te worden. De leraar is
een coach die de leerlingen praktische vaardigheden aanbiedt.
4) Concreet, actief
De leerlingen gaan zelf op ontdekking wat concepten inhouden als de situatie net iets
anders is. Er worden open vraagstukken opgelost. De leraar is ter ondersteuning als
de leerling daar om vraagt maar het initiatief ligt bij de leerling.
De vier stijlen kunnen achtereenvolgens doorlopen worden in een leercyclus waarin eerst
wordt bepaald waarom iets belangrijk is. Vervolgens wat het concept inhoud. Daarna hoe het
concept toegepast kan worden en als laatste wat voor implicaties het concept heeft voor
andere problemen. Op die manier komen alle vier de stijlen aan bod en is er een juiste
opbouw van de theorie.
Een manier om tot concept verandering te komen via bovenstaande vier leerstijlen is
leerlingen abnormale dingen laten ervaren (Chinn and Malhotra 2002). Observaties die niet
in overeenstemming zijn met hun huidige kennis, bijvoorbeeld het verhitten van suiker boven
de temperatuur van thee. De stappen die achtereenvolgens doorlopen worden voor concept
verandering zijn observatie (1 en 2), interpretatie (3), generalisatie (4) en retentie; het laatste
is het behouden van het ontwikkelde concept.
4.4 Conclusie
Een concept wordt niet alleen op school ontwikkeld, maar ook “per ongeluk” buiten de school
zonder dat de leerling daar bewust veel moeite voor doet. Beide ontwikkelingen kunnen niet
los van elkaar worden gezien en vormen samen het concept van een leerling.
De ontwikkeling van een concept verloopt stapsgewijs waarbij terugkoppeling en toepassen
belangrijk zijn.

Begripsontwikkeling in het beginnend scheikunde onderwijs
Leertheorieën

Pieter A Mellema

9

5. Leertheorieën
Een aantal onderzoekers hebben de laatste decennia veel werk verricht op het gebied van
onderzoek naar leertheorieën ook wel cognitieve ontwikkelingstheorieën genoemd. Een
cognitieve ontwikkelingstheorie probeert systematische veranderingen in gedrag te verklaren
door te wijzen op mentale veranderingen; veranderingen in het representatie systeem en/of
in de manier van informatie verzameling van de omgeving (Lawton, Saunders et al. 1980).
Een aantal invloedrijke onderzoekers zijn Vygotsky, Piaget, Ausubel en Bruner. De
leertheorieën, zoals het woord al zegt, zijn theorieën over hoe een individu leert. De manier
waarop een leerling leert geeft wel wat implicaties voor het onderwijs dat de leerling dient te
krijgen, maar deze theorieën geven daar niet een één-op-één antwoord op hoe de theorie in
het onderwijs geïmplementeerd dient te worden (Mayer 2004). Andere studies hebben
daarover hun resultaten laten zien en die worden later besproken.
5.1 Behaviorisme
Om de betekenis van de huidige leertheorieën beter te begrijpen is het nodig om kort te
bespreken welke voornaamste theorie bestond voor de nieuwe weg ingeslagen werd; de
algemeen geaccepteerde theorie van het behaviorisme. Deze theorie was gebaseerd op de
volgende definitie van leren (Davis, Alexander et al. 1974):
“The complete definition of learning emphasizes the notion of a relatively permanent
change in behaviour as a function of practice or experience.”
De behavioristen stelden dat het onmogelijk was om te kunnen zien wat er in een hoofd
omgaat en dat kennis zich alleen openbaart in gedrag. Ze zagen leren als een verandering
van gedrag. Er kan alleen gekeken worden op welke manier leerlingen reageren op
bepaalde stimuli. Leren werd gezien als conditionering. Kennis bestaat buiten het individu en
de taak van de leraar is om die kennis in het hoofd van de leerling te plaatsen (Herron and
Nurrenbern 1999).
Zo’n 50 jaar geleden is er een begin gemaakt om deze theorie onderuit te halen. Het
belangrijkste punt was dat het bij de behavioristische kijk op leren mogelijk was
leerontwikkeling te vertonen door maar op de juiste manier op bepaalde stimuli te reageren
zonder een diepere betekenis te hebben van hetgeen waar het over gaat. Betekenisvol leren
was iets heel nieuws dat niet aangetoond kon worden met de behavioristische kijk op leren.
De nieuwe stroming in de leerpsychologie was het constructivisme. De centrale gedachte
van dit constructivisme is dat kennis wordt geconstrueerd in en door het individu zelf. De
kennis ontstaat in het hoofd van de leerling door nieuwe informatie te verbinden met reeds
aanwezige. Theorieën die hierop aansluiten zijn die van Vygotsky, Piaget, Ausubel en
Bruner. Deze worden hieronder besproken.
5.2 Constructivisme
Een ontwikkeling van de laatste 20 jaar is de constructivistische aanpak (Bodner 1986;
Bodner, Klobuchar et al. 2001). Bij deze aanpak gaat het om de interactie tussen nieuwe en
reeds aanwezige kennis. Het bestaat uit 4 stappen (Duffy 1992; Akkus, Kadayifçi et al.
November 2003):
1) identificatie van de reeds bestaande ideeën en begrippen van de leerling over het
thema dat aan de orde is. Er is geen gedeelde kennis, iedere leerling heeft een
persoonlijk opgedane kennis.
2) mogelijkheden scheppen voor de leerling om de eigen ideeën te onderzoeken en
eventuele nieuwe te ontdekken;
3) stimuli geven om leerlingen hun eigen ideeën zelf te laten ontwikkelen, aan te passen
en waar nodig te veranderen. Leerlingen moeten nieuwe dingen ervaren. En deze
ervaringen moeten gedeeld worden met leerlingen met andere opvattingen om tot
een gezamenlijk leerdoel te komen. Iedere leerling leert anders en daarom is een
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leermethode niet voor iedere leerling geschikt. De interactie met de docent is dan ook
zeer belangrijk (2003a);
4) ondersteunen van de pogingen om de nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Studies wijzen uit dat voornamelijk de manier waarop met nieuwe informatie om wordt
gegaan belangrijk is.
Een verschil tussen het traditionele behaviorisme en het nieuwe constructivisme is dat de
constructivistische aanpak expliciet ingaat op de misconcepties die bij leerlingen leven door
op zoek te gaan naar bestaande alternatieve concepten van de leerlingen. Door de
leerlingen in te laten zien door simpele voorbeelden dat hun alternatieve concepten niet goed
zijn en de wetenschappelijke beter zijn nemen ze deze over of beter gezegd passen ze hun
eigen aan. Bij de traditionele methode wordt er wel een nieuw concept toegevoegd, maar
wordt het oude alternatieve niet verwijderd en aangezien deze oude meer ontwikkeld is
zullen leerlingen die sneller gebruiken waardoor de misconcepties blijven behouden.
De traditionele manier van concept ontwikkeling is het toevoegen van kennis en feiten en
methodes terwijl de onderliggende theorie niet begrepen wordt. Dit leidt naast misconcepties
ook tot het saai vinden van het schoolvak scheikunde. Door de leerlingen mee te laten
denken bij het ontwikkelen van concepten, door bijvoorbeeld klas discussies te houden of
leerlingen in groepjes te laten werken, wordt er een beter begrip van de concepten
bewerkstelligd (Hutchinson 2000; Hutchinson 2005; Smagorinsky, Cook et al. October 2003).
5.1(a) Piaget en Vygotsky
Piaget kijkt naar de processen waarop informatie die al verworven is gerangschikt wordt in
een netwerk van relaties (Lawton, Saunders et al. 1980). Kennis is in zijn theorie een
schema dat een interpretatie geeft van de omgeving. Interactie met de omgeving zorgt voor
verandering en ontwikkeling van de kennis. Ontwikkeling is verandering in de gedachte
structuur. Een specifieke fase van ontwikkeling kan gezien worden als een aantal regels die
samen als een centrale coördinator fungeren. Alle nieuwe informatie wordt via deze
coördinator verwerkt zodat het ook voor andere domeinen en situaties kan worden gebruikt.
Bij het verwerven van nieuwe regels wordt de kwaliteit van de bestaande regels (kennis)
aangepast.
De theorie kan samengevat worden in twee regels (Nurrenbern 2001):
1) de drijvende kracht van organisatie en adaptatie en;
2) intellectuele ontwikkeling wordt gekarakteriseerd door hiërarchische ontwikkeling van
telkens complexer wordende vaardigheden
Organisatie is de rangschikking van de informatie in een netwerk. Adaptatie bestaat uit
assimilatie, een nieuw schema aanmaken als een leerling nog geen schema heeft van de
nieuwe kennis, of accommodatie als de leerling het bestaande schema aanpast aan nieuwe
informatie. Er ontstaat evenwicht als de leerling geen nieuwe fenomenen tegenkomt die niet
verklaard kunnen worden door de bestaande mentale schema’s. Wanneer het schema wel
aangepast dient te worden omdat het incorrect is dan is het nodig de leerling te confronteren
met een fenomeen die het mentale schema uit evenwicht brengt.
Hiërarchische ontwikkeling betekent dat er pas aan een onderwerp begonnen wordt nadat
alle theorie die daarvoor nodig is al is behandeld. Simpel gezien: dat je eerst leert tellen
voordat je leert hoeveel gram iets weegt.
Piaget zegt dat leerlingen voornamelijk leren door interactie met de fysieke omgeving.
Vygotsky noemt interactie met andere mensen ook belangrijk en dit mist volgens hem in de
theorie van Piaget (Bunce 2001).
5.1(b) Ausubel
Volgens Ausubel is een cognitieve structuur een “hiërarchisch georganiseerd systeem van
feiten.” Zijn theorie kijkt naar de georganiseerde inhoud. In zijn theorie bestaat kennis buiten
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het organisme en wordt verplaatst naar binnen. Bij Ausubel bestaat de kennis dan uit
fenomenen en niet uit processen. Ontwikkeling wordt hier gezien als een vergroting van de
snelheid waarmee gecommuniceerd wordt tussen verschillende hiërarchische structuren die
als kennis aanwezig zijn. Een andere manier om dit te omschrijven is een vergroting van de
verzamelde informatie en een vergroting van het gemak van het opnemen van informatie van
hogere abstractie. In de theorie van Ausubel zijn de centrale termen die het hoogst staan in
de hiërarchie de “subsumers” (Lawton, Saunders et al. 1980). Ausubel omschrijft
betekenisvol leren met de volgende termen (Taricani 2000; Williams and Marek 2000):
Subsumption:
nieuwe informatie is vaak gerelateerd aan en onder de
algemene noemer te brengen van een meer algemeen concept
“subsumer”;
Progressive differentation: nieuwe informatie krijgt meer betekenis door het maken van
verbindingen;
Superordinate learning:
als een nieuw geleerd concept algemener is dan de bestaande
mentale concepten;
Integrative reconciliation:
als de leerling nieuwe verbindingen, verschillen en
overeenkomsten herkent tussen nieuwe en bestaande
concepten.
5.1(c) Bruner
- Bruner kijkt naar de processen waarop informatie wordt verworven (Lawton,
Saunders et al. 1980). Volgens deze theorie bestaat kennis ook buiten het organisme
net als bij Ausubel en wordt dan naar binnen gebracht, maar de kennis bestaat uit
“generic rules”: concepten, probleem-, oplosstrategieën en fundamentele principes.
5.1(d) Overeenkomsten
De overeenkomsten tussen de bovenstaande theorieën zijn dezelfde indicatoren van groei
(Lawton, Saunders et al. 1980):
- vergroten van het in staat zijn om informatie op te slaan in een opslag systeem of
model van de werkelijkheid, wat voorspellingen mogelijk maakt;
- vergroten van capaciteit om met meerdere alternatieven tegelijk te werken;
- vergroten van de capaciteit om te benoemen wat gedaan is of gedaan zal worden.
5.2 Goed en fout
In de behavioristische leertheorie vond men dat kennis dan wel goed dan wel fout was. Het
was een representatie van de buitenwereld en als die niet precies gelijk was aan de
representatie die de leraar had dan was die fout.
In het constructivisme wordt aangenomen dat geen enkele kennis onveranderd van docent
op leerling overgebracht kan worden (Bodner, Klobuchar et al. 2001). De leerling maakt er
een eigen representatie van:
“Knowledge is constructed in the mind of the learner” (Bodner 1986)
Dit is niet altijd een probleem, want kennis is niet goed of fout. Kennis werkt wel of niet in de
context waarin het toegepast wordt. De ontwikkeling van kennis is een continu proces
bijvoorbeeld als kennis toegepast moet worden in een andere context waardoor de kennis
aangepast dient te worden.
5.3 Argumenten tegen constructivisme
Er zijn tegenstanders die problemen zien in de constructivistische kijk op leren (Bodner,
Klobuchar et al. 2001). Ten eerste lijkt het niet meer mogelijk om te zeggen dat een leerling
fout is. De leerling heeft hooguit een minder sterke conceptie maar in ieder geval geen
misconceptie. En ten tweede negeert het zien van de leerling als belangrijkste in het
leerproces, de invloed van andere dingen of personen op het leerproces. Een ander
argument tegen constructivisme is dat er een aantal paradoxen bestaan in de theorie. Ten
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eerste zou het belangrijkste bij de ontwikkeling van kennis zijn, de reeds aanwezige kennis.
Op die manier kan de eerste kennis van een kind niet ontstaan. Ten tweede staat in het
constructivisme het individu centraal terwijl een klas leerlingen een gemeenschappelijk
leerdoel hebben (Luppicini 2000).
Ondanks deze tegenargumenten is het constructivisme het uitgangspunt van de huidige
onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.
5.4 Conclusie
Door de aandachtsverschuiving van het aanleren van gedrag naar het betekenisvol leren
ontstond de noodzaak voor de ontwikkeling van een nieuwe theorie. Het behaviorisme dat
zich bezig houdt met stimuli Æ gedrag was niet meer toereikend en de nieuwe theorie van
het constructivisme werd ontwikkeld. Het constructivisme gaat er van uit dat kennis ontstaat
in het hoofd van de leerling en daar ook wordt ontwikkeld. Daarbij is de aanwezige kennis
vóór leren het startpunt van de ontwikkeling van nieuwe concepten.
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6. Onderwijzen
De leertheorieën hierboven geven aan hoe leerlingen leren. En logischerwijs zou je hieruit
moeten kunnen bepalen hoe je als docent het voor elkaar krijgt dat leerlingen ook leren. Dus
de manier van doceren kan hieruit volgen. Hierbij moet er echter wel voorzichtig te werk
gegaan worden.
6.1 Constructivisme
Het constructivisme is een leertheorie. Een idee over hoe leerlingen leren. Het is echter niet
direct om te zetten in een onderwijs theorie. Dit geeft problemen. In de leertheorie is de
gedachte dat leerlingen zelf cognitief actief moeten zijn om zich te ontwikkelen. Als dit één
op één omgezet wordt naar een onderwijs theorie dan kom je uit op ontdekkend leren waarin
de gedachte is dat leerlingen met heel weinig sturing zelf actief gedrag gaan uitvoeren
waardoor ze leren. Het betekenisvol leren in het constructivisme is gebaseerd op het
selecteren van relevante informatie, deze informatie op een samenhangende manier
organiseren en het integreren met al aanwezige kennis. Door puur ontdekkend leren toe te
passen kan de eerste stap, het selecteren van de relevante informatie, mislukken. Er is dus
een tussenvorm nodig.
Uit onderzoeken blijkt (Mayer 2004) dat lesgeven met sturing betere resultaten geeft dan
helemaal zonder sturing. De voordelen van sturing zijn a) activering of construering van de
kennis die nodig is om het nut van de nieuwe informatie te laten zien en b) het kunnen
inpassen van de nieuwe informatie in de toepasselijke bestaande kennisstructuur. Bij puur
ontdekkend leren is het mogelijk dat de leerlingen één van deze twee criteria, die nodig zijn
voor effectief leren, helemaal niet doorhebben.
6.2 Piaget en Vygotsky
De implicaties voor het onderwijs die volgen uit de theorieën van Piaget en Vygotsky zijn
(Bunce 2001):
1) de leerling moet centraal staan in het leerproces;
2) er moet aandacht worden besteed aan interacties met de omgeving en met mensen;
3) het proces van totstandkoming van het antwoord –de mentale structuur– moet
benadrukt worden in plaats van het goede antwoord –het gedrag;
4) verschillen tussen leerlingen moeten worden geaccepteerd en daar moet mee
omgegaan worden.
6.2(a) Het centraal zetten van de leerling
Omdat nieuwe kennis voortgebouwd wordt op reeds bestaande is het belangrijk om de reeds
aanwezige kennis grondig te verkennen. Zodra het duidelijk is wat de opvattingen van een
leerling zijn over een bepaald onderwerp kan er gewerkt worden aan aanpassing naar een
meer wetenschappelijk begrip. Deze bestaande kennis bij een leerling is persoonlijk en bij
vrijwel iedere leerling weer anders. Er moet dus aandacht geschonken worden aan ieder
individu; een algemene tekst zal daarom niet voor iedereen afdoende zijn. Een eis voor het
lesgeven is dat de leraar meer gaat vragen wat de leerlingen denken en vragen om uitleg in
plaats van op de traditionele manier zelf te vertellen wat hij denkt, dat is niet altijd de beste
manier:
“Teaching and learning are not synonymous; we can teach and teach well, without
having the students learn” (Bodner 1986)

6.2(b) Interactie met anderen
Het opdelen in discussiegroepen in de klas kan de leerlingen helpen om bepaalde concepten
te ontwikkelen. Discussies van de hele klas geleid door de leraar is ook een optie.
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6.3 Bruner en Ausubel
Bruner en Ausubel voegen hier nog aan toe dat het belangrijk is om de centrale thema’s
goed duidelijk te maken (Lawton, Saunders et al. 1980). Ausubel spreekt van de
“subsumers” die eerst geïntroduceerd moeten worden waarna er specificering op kan treden.
En Bruner heeft het over de “generic rules”. Hierbij moet getracht worden de termen zo
abstract en algemeen te maken dat ze in vele contexten toepasbaar zijn.
Volgens de theorie van Ausubel is het nodig dat nieuwe informatie voor een leerling al in de
externe wereld hiërarchisch gestructureerd moet zijn. Dit is een taak voor de docent en
uitgever van het lesmateriaal.
6.4 Conclusie
Leren verloopt het beste als de leerlingen actief bezig zijn met de te leren stof. Hierbij heeft
de leraar de taak dit proces goed te sturen. Belangrijk is dat er aandacht gegeven wordt aan
de concepten die leerlingen al hebben over een onderwerp vóór ze onderwezen worden over
dat onderwerp. Er moet vanuit die (naïeve) concepten een nieuw of aangepast concept
worden ontwikkeld.
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7. Scheikunde
Scheikunde verschijnt in het derde jaar op de middelbare school, minstens een jaar na
natuurkunde zodat duidelijk gemaakt kan worden dat het een andere discipline is. Het
algemene verschil met natuurkundige verschijnselen is dat scheikundige verschijnselen meer
van blijvende aard zijn.
Het duidelijk maken van dit verschil is nodig om de leerlingen gemotiveerder te maken om
een nieuwe discipline die ze nog niet kennen te ontdekken. Daarmee hangt samen dat
voornamelijk bij het beginnend scheikunde onderwijs het nodig is dat er niet te veel aandacht
besteed wordt aan het leren van algoritmes en feiten (Pushkin 1998). Anders ontwikkelen de
leerlingen een puur algoritmische aanpak van scheikunde en lijkt het voor hun een
wiskundeles in vermomming.
7.1 Vak structuur
De vakstructuur kan worden weergegeven door onderstaand figuur. In de figuur wordt
duidelijk dat de bespreking van het ene onderwerp vereist dat andere onderwerpen ook
worden besproken. Voordat chemische reactie kan worden besproken zal eerst duidelijk
moeten zijn wat een stof is en daarvoor moet weer duidelijk zijn hoe je een stof kan aantonen
enz. Twee centrale begrippen in de scheikunde zijn “stof” en “chemische reactie”. En

Figuur 2 De vakstructuur van het schoolvak scheikunde
Concept map gemaakt met CmapTools (http://cmap.ihmc.us/) op basis van het artikel (Vos and Verdonk
1990)
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gedurende de ontwikkeling van die begrippen komen alle begrippen eromheen ook aan de
orde. De structuur van het curriculum kan worden bekeken op drie manieren: de
substantieve structuur die gaat over welke onderwerpen er worden besproken, de
syntactische structuur die de methodologie en fundamenten van de scheikunde beschrijft en
de pedagogische die de manier van lesgeven en leren omschrijft (Berkel, Vos et al. 2000).
De eerste twee structuren zijn weergegeven in de figuur. De derde structuur wordt hier
verder besproken.
7.2 Context
Leerlingen hebben de neiging om de wereld die op school wordt uitgelegd en besproken
apart te zien van de “echte wereld” (Gabel 1993). Verbindingen tussen de twee werelden
worden niet direct door leerlingen gemaakt en dat is dus de taak van het onderwijs. De
context waarin concepten betekenis hebben moet aansluiten bij de leefwereld van de
leerlingen (Duffy 1992).
In verband met het context gerichte onderwijs zijn er twee leerstijlen te onderscheiden
(Taricani 2000): de veld afhankelijke en veld onafhankelijke. Leerlingen die de veld
afhankelijke leerstijl hebben leren het beste als de relevantie van de nieuwe informatie wordt
aangegeven binnen de context van het vak en dat het binnen de sociale context wordt
geplaatst die ze kennen. De leraar moet laten zien hoe de nieuwe informatie past in de al
aanwezige kennis van de leerlingen en wat de verbindingen zijn met die kennis. Bijvoorbeeld
bij de introductie van scheikundige reacties aanhalen dat het branden van een kaars dat
iedereen al kent vanuit hun eigen wereld, ook een reactie is. Terwijl veld onafhankelijke
leerlingen juist zelf bedenken in wat voor context de nieuwe informatie past en welke
verbindingen er gemaakt kunnen worden met al aanwezige kennis. Dus bij die leerlingen is
het voldoende om aan te geven dat een reactie een verdwijnen en ontstaan van stoffen is.
Als ze dan leren dat bij verbranding CO2 en H2O ontstaan dan zien ze dat ook als chemische
reactie.
Belangrijk is dat in beide leerstijlen de nieuwe informatie geplaatst wordt in de juiste context
dan wel door de leraar dan wel door de leerling zelf.
Het scheikunde onderwijs mist soms relevantie in de “echte wereld” waardoor het als
schoolvak een tekortkoming heeft. Relevantie kan op 4 manieren worden gezien (Aalsvoort
2004):
- persoonlijke relevantie
verband tussen de scheikunde en de leefwereld van de leerlingen;
- professionele relevantie
verband tussen de scheikunde en het toekomstig beroep of studie van de leerling;
- maatschappelijke relevantie
de rol van scheikunde in maatschappelijke problemen;
- persoonlijk/maatschappelijke kant
hoe een leerling een verantwoordelijke burger wordt.
Voor de jaren 60 werden in het scheikunde onderwijs voornamelijk voorbeelden aangehaald
die in de maatschappij naar voren kwamen en daarmee werd een zo volledig mogelijk beeld
geschetst van de scheikunde (Vos and Verdonk 1991). Doordat daarna de ontwikkeling in de
wetenschap snel ging werd het onmogelijk om nog een volledige invulling van het vak
scheikunde te geven, omdat daar simpelweg geen tijd voorwas. De voorbeelden die vanaf
dat moment aangehaald werden, werden gebruikt om de theorie te verduidelijken en waren
van wetenschappelijke aard. Nu is er ingezien dat het beter is dat de voorbeelden aansluiten
bij de leefwereld van de leerlingen en worden er weer voorbeelden uit de maatschappij
genomen.
Het probleem van de vakstructuur is echter dat het nog gebaseerd is op de oude structuur
die bedoeld was voor toekomstige chemische onderzoekers. Dus het vak is in een
wetenschappelijke context geplaatst. Nu wordt geprobeerd om dezelfde structuur in een
leefwereldcontext te plaatsen.
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7.3 Macroscopisch, microscopisch en symbolisch
Scheikunde lesgeven gaat op drie niveau’s (Vermaat, Terlouw et al. 2003): macroscopische,
microscopische – eigenlijk een incorrecte term aangezien het over deeltjes gaat op
nanometer schaal, maar dit is de meest algemeen gebruikte term in de literatuur – en
symbolische wereld. Het is de taak van het onderwijs om voldoende verbanden aan te
brengen tussen deze drie werelden.
Het microscopische niveau gaat over atomen en moleculen, het macroscopische gaat over
sensorische fenomenen en het symbolische niveau is de representatie van de scheikunde
door formules en symbolen. De “echte wereld” besproken bij de context, sluit aan bij het
macroscopische niveau.
Problemen ontstaan wanneer lesprogramma’s te veel op het microscopische en symbolische
niveau gericht zijn. Deze hebben een tekortkoming omdat ze niet aansluiten op de
macroscopische leefwereld van de leerlingen. Daarnaast kunnen er te weinig verbindingen
bestaan tussen de niveau’s. Als er wel genoeg aandacht besteed wordt aan het
macroscopische deel en er voldoende verbindingen worden beschreven kan het nog
voorkomen dat er weinig overeenkomst is tussen de macroscopische fenomenen die
besproken worden op school en de fenomenen die een leerling in de “echte wereld”
tegenkomt (Gabel 1993). Neem het onderwerp onvolledige verbranding. Dit kan prima aan
de hand van het branden van een kaars worden uitgelegd omdat iedereen wel eens een
kaars heeft gezien, maar uitleggen aan de hand van verbranding van turf is onhandig omdat
dan eerst nog uitgelegd moet worden wat turf is.
Alle drie de niveau’s zijn te bespreken (Berkel, Vos et al. 2000) aan de hand van:
1) het bedoelde curriculum (de doelstellingen die door de schrijvers van het leerboek
zijn gesteld);
2) het formele curriculum (de uitvoering van de doelstellingen van het leerboek);
3) het lesgegeven curriculum (door de docent) en;
4) het geleerde curriculum (door de leerlingen).
Het derde en vierde curriculum zijn niet persé aan elkaar gelijk zoals eerder gezegd;
lesgeven is niet gelijk aan leren.
7.4 Begripsontwikkeling in de scheikunde
De lastigste concepten in de scheikunde zijn die waarin begrip van het microscopische,
macroscopische en symbolische karakter van de scheikunde nodig is (Suits 2000). Het
moeilijkste voor de leerlingen is het microscopische ook wel deeltjes karakter van de
scheikunde. Leerlingen maken meer connecties tussen de macroscopische en symbolische
wereld dan tussen één van de twee en de microscopische (Vermaat, Terlouw et al. 2003).
Dit komt waarschijnlijk omdat de verbinding tussen de macroscopische wereld en de
symbolische wereld meer iets weg heeft van wiskunde waarin de “echte wereld” ook moet
worden omgezet in getallen, symbolen en formules.
Pas als de leerling op alle drie de niveau’s de theorie kan visualiseren kan er concept
ontwikkeling optreden. Bij het ontwikkelen van een nieuw begrip zal de leerling eerst
algoritmen leren en leren toepassen waarna zich eventueel een conceptueel begrip kan
ontwikkelen.
7.5 Misconcepties
7.5(a) Ontstaan van misconcepties
Bijna alle fenomenen in de wereld om ons heen zoals koken van aardappelen en het
branden van een kaars, zijn van scheikundige aard. Deze fenomenen worden alleen op het
macroscopische niveau ervaren; de aardappelen worden zacht en de kaars geeft licht en
warmte en wordt kleiner. Voordat leerlingen in aanraking komen met de wetenschappelijke
concepten hebben ze dus al een eigen gevormde omschrijving van dat concept (Akkus,
Kadayifçi et al. November 2003). Deze kunnen voor een groot gedeelte kloppen, maar
wanneer er dan wordt gezocht naar de verklaringen van de macroscopische fenomenen op
microscopisch niveau dan blijken deze preconcepties ver uiteen te lopen. Bij het voorbeeld
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van het branden van een kaars kan er de opvatting bestaan dat de kaars kleiner wordt
doordat de moleculen van de kaars krimpen of dat de moleculen verdampen zonder dat ze
daarbij stuk gaan. In de scheikunde komt dit voornamelijk door de duidelijke reden dat de
microscopische wereld niet zichtbaar is; je kunt niet zien dat er CO2 en H2O ontstaat.
Als leerlingen nieuwe concepten leren dan proberen ze die te plaatsen in bekende
conceptomgevingen. Dit gaat gepaard met heel veel misconcepties. Bijvoorbeeld woorden
zoals “evenwicht” die leerlingen al kennen, maar nu in een andere context “chemisch
evenwicht” tegenkomen (Steffensky, Parchmann et al. 2005). In de leefwereld betekent
evenwicht een stationaire situatie van bijvoorbeeld twee kinderen die op een wip zitten en stil
in evenwicht hangen. Bij het chemisch evenwicht veranderen de macroscopische
grootheden als concentratie niet die “hangen stil”, maar op microscopische schaal is er één
en al beweging die bijna alle leerlingen in eerste instantie niet zullen veronderstellen.
Voorkennis kan dus ook nadelige gevolgen hebben. Incorrecte kennis van de leerling kan er
voor zorgen dat een nieuw correct concept dat niet in overeenstemming is met de incorrecte
kennis van de leerling niet wordt geaccepteerd. Een ander gevolg is dat als de kennis van de
leerling over het algemeen wel klopt, dat wil zeggen in de meeste contexten toepasbaar is,
de leerling denkt dat hij alles weet. Er is voor de leerling dan geen reden om over te gaan
naar een nieuw concept of zijn eigen concept verder te ontwikkelen (Murphy and Allopenna
1994).
7.5(b) Constructivisme bij misconcepties
Misconcepties moeten niet gezien worden als gebreken van een leerling die vervangen
moeten worden. In de constructivistische kijk helpen deze misconcepties en moet er gebruik
van worden gemaakt bij het tot stand komen van de uiteindelijke kennis. Begripsontwikkeling
is een continu proces waar misconcepties bij horen. Concept ontwikkeling gaat niet snel en
er zal vaak eerst een vrij stabiel intermediair begrip worden ontwikkeld waarna het
uiteindelijke begrip er is (Smith, diSessa et al. 1993).
Bij het leren van nieuwe ideeën kunnen bestaande ideeën in de weg komen te staan als die
niet (meer) kloppen met de nieuwe. Dit wordt ook wel een cognitief conflict genoemd. Voor
een docent is het goed om bij de introductie van een nieuw begrip eerst een inventarisatie te
maken van de ideeën die bij de leerlingen aanwezig zijn. Zo kunnen die worden aangepakt
en veranderd indien nodig. Het is belangrijk dat de concepten bij de leerlingen permeabel
zijn. Leerlingen hebben de neiging om zolang mogelijk aan ideeën vast te houden en zullen
eerder extra nieuwe verzinnen dan de oude te veranderen (Hwang 1995; Taber 2000; Taber
May 1995). Pas als het nieuwe idee veel voordeel oplevert zal het nieuwe idee opgepakt
worden en vervalt het oude. Inconsistentie in de antwoorden van een leerling kunnen duiden
op een overgang van de ene theorie naar de andere (Taber 2000).
7.5(c) Blokkades voor begripsontwikkeling
De stappen die achtereenvolgens doorlopen worden bij concept verandering zijn observatie,
interpretatie, generalisatie en retentie. Bij alle vier de stappen kan er een blokkade optreden
waardoor er geen concept verandering optreedt en de misconcepties of alternatieve
concepties blijven bestaan (Chinn and Malhotra 2002).
Dat wat een leerling observeert kan beïnvloed worden door datgene wat de leerling verwacht
te observeren. Dit leidt tot een onrealistische observatie en tot (incorrect) concept behoud.
Neem als voorbeeld het mengen van water met methanol waarbij het totale volume afneemt.
Leerlingen zien deze verandering soms helemaal niet.
Als de leerling wel de juiste observatie doet kan de leerling het op een manier verklaren
waardoor er geen concept verandering op hoeft te treden. Het verminderde volume wordt
gezien als gevolg van meetfouten, morsen bij overgieten of verdampen.
Als de leerling wel de juiste observatie doet en dat ook op de juiste manier interpreteert kan
het nog fout gaan door te bedenken dat dit een uitzondering is op de regel en dat het alleen
in dit specifieke geval werkt. Bijvoorbeeld dat bovenstaande observatie alleen voor hele
kleine hoeveelheden zoals in de reageerbuis, geldt. Aangezien het nog te bevatten is als er 1
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mL vloeistof “verdwijnt”, maar 1000 L is wel heel erg veel. Zo blijft het bestaande concept “Er
treedt geen volume verandering op bij mengen van twee vloeistoffen” vrijwel intact.
Mochten de vorige stappen wel goed gaan dan is er inderdaad sprake van concept
verandering. Het is dan nog belangrijk dat het een blijvende verandering is. Het kan
voorkomen dat de leerling na een paar dagen terugvalt op het oude concept begrip omdat
dat nog vertrouwder is. Herhaling is dus vereist het liefst met andere voorbeelden.
Uit onderzoek (Chinn and Malhotra 2002) blijkt dat voornamelijk bij de observatie een grote
neiging is om concept verandering tegen te gaan. Grotere ambiguïteit in de observaties zorgt
voor minder concept verandering bij de leerlingen. De andere drie stappen zijn veel minder
belangrijk. Alleen generalisatie is soms een probleem.
7.5(d) Invloed van toetsmethode
In het onderwijs moet naast het leren van algoritmes en feiten, ook aandacht besteed
worden aan betekenisvolle constructivistische dingen. Anders ontwikkelen de leerlingen een
puur algoritmische aanpak van het lesmateriaal. Dit is vaak de valkuil van het systeem van
toetsing; een leerling hoeft alleen te weten hoe je een voldoende moet halen op een toets
(Pushkin 1998; Cardellini September 2004). De reproductieve kennis wordt getoetst terwijl
dat niet direct iets zegt over de mate van conceptontwikkeling, maar meer het gedrag na
leren laat zien. Dit is een duidelijk overblijfsel van het behaviorisme.
Er zijn manieren ontwikkeld zoals het probleemgestuurde onderwijs en project onderwijs om
dit tegen te gaan, maar de toetsing sluit hier nog niet op aan. Een manier om toetsing er wel
op aan te laten sluiten is de leerlingen actief deel te laten nemen aan de toetsing door
andere leerlingen te beoordelen (Sluijsmans 2003). Ze leren hierdoor zelf leercriteria op te
stellen en eigen doelen te stellen die ze dan ook bij zichzelf willen realiseren. Dit proces
wordt “peer assessment” genoemd.
7.6 Omgaan met misconcepties
7.6(a) Concept mappen
Een concept map ontwikkeld door Joseph D. Novak is een figuur waarin concepten op een
logische wijze staan gerangschikt en zijn verbonden met elkaar door verbindingslijnen die
relaties aangeven tussen de verschillende concepten. Figuur 2 is een voorbeeld van een
concept map. Andere figuren bestaan ook zoals cognitive map, mind map en knowledge
map. Deze figuren zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde principe.
Concept mappen zijn gebaseerd op de gedachte vanuit het constructivisme dat de
hoofdfactor die bepaald hoe leerlingen leren, de reeds aanwezige kennis is. Om tot een
succesvol leerproces te komen moeten leerlingen nieuwe kennis actief construeren door
nieuwe informatie te koppelen aan de begrippen die ze al kennen. Een concept map is een
expliciete manier om dit te doen (Regis and Albertazzi November 1996). Door gebruik te
maken van concept mappen in de scheikunde is het mogelijk om de onderliggende
structuren van de scheikunde te zien (Cardellini September 2004) en bijvoorbeeld een begrip
als verhoging van entropie als een verklaring te zien van vele andere processen zoals
mengen, diffusie en verbranding. De leerlingen zouden deze onderliggende begrippen
moeten zien te ontwikkelen door ze te rangschikken en verbinden in concept mappen. Een
vereiste hiervan is wel dat de leerlingen reeds een beeld hebben van de concepten dus in
het beginnend scheikunde onderwijs zijn deze concept mappen nog niet zeer uitgebreid.
Er zijn drie dingen die een concept map kan laten zien (Regis and Albertazzi November
1996; Cardellini September 2004):
- de concepten en misconcepten die individuele leerlingen al bezitten, de initiële
concepten;
- de verbindingen tussen concepten;
- de ontwikkeling van de begrippen als gevolg van het leerproces, de concept
verandering.
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De manier om een concept map op te stellen is om een focus vraag op te stellen,
bijvoorbeeld “Wat is een atoom?” En daaromheen 15 a 20 begrippen op te stellen die nodig
zijn om die vraag te beantwoorden, zoals elektronen, protonen, moleculen enz. De meest
algemene term komt bovenaan te staan en dan naar beneden komen de steeds meer
specifiekere begrippen (Cardellini September 2004).
Er zijn 3 verschillende concept mappen die gemaakt kunnen worden (Regis and Albertazzi
November 1996):
1) Bekenden termen Concept map
Hierin bepaald de docent de focus vraag en de begrippen er omheen. De leerlingen
maken de verbindingen tussen de begrippen. Eventuele misconcepties worden dan
snel duidelijk. Door dit voor en na het leerproces te doen wordt de concept
verandering bij de leerling duidelijk.
2) Guides choice terms Concept map
Hierin bepaald de leraar de focus vraag en geeft de leerlingen een lijst met begrippen
waarvan ze de meest relevante moeten kiezen en daarmee moeten ze een concept
map maken. Door dit voor en na het leerproces uit te voeren kan de verandering van
cognitieve structuur aangegeven worden door te kijken naar de begrippen die
verdwijnen of er bij komen bij de tweede map ten opzichte van de eerste.
3) Concept stimulus map
Hierin bepaald de leraar de focus vraag en de leerlingen moeten een vastgesteld
aantal concepten zelf toevoegen. Daarvan maken ze dan een concept map. Dit kan
toegepast worden later in het onderwijs als leerlingen ver gevorderd zijn en veel meer
kennis hebben en dus meer verbindingen zouden moeten kunnen leggen.
De concept mappen zijn voor de docent dus erg nuttig om inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van de individuele leerlingen.
Voor de leerlingen kunnen ze ook nuttig gemaakt worden door de mappen met andere
leerlingen te bediscussiëren (Francisco, Nakleh et al. 2002). Door gebruik te maken van
concept mappen is het mogelijk om de hoofdpunten van een theorie te zien (Cardellini
September 2004). In de theorie van Ausubel (Taricani 2000) zijn dit de “subsumers”.
Wanneer een concept map op basis van Ausubel’s hiërarchische structuur theorie wordt
opgesteld dan komt bovenaan een subsumer te staan en zal de concept map vertakken naar
beneden.
Concept mappen kunnen leerlingen helpen om te reflecteren op de kennis die zij bezitten. Ze
kunnen door het zelf opstellen van een concept map erachter komen wat er in hun kennis
niet klopt of niet compleet is (Francisco, Nakleh et al. 2002).
7.6(b) Interacties
Een goede omgeving om conceptverandering te bewerkstelligen is één waarin intensieve
leraar-leerling en leerling-leerling interacties mogelijk worden gemaakt waarbij er
gediscussieerd wordt over de concepten (Akkus, Kadayifçi et al. November 2003). Het is
onwaarschijnlijk dat conceptueel begrip zich ontwikkelt in een klas waarin niet
gediscussieerd wordt over scheikunde begrippen (Ritchie 2001). Als de leraar veel zelf aan
het woord is en er voornamelijk éénrichtingsverkeer is dan nemen de leerlingen alles wat de
leraar zegt aan voor waar zonder dat ze er zelf over na gaan denken. Op die manier
ontwikkelt zich hooguit een reproductief begrip.
Een lesmethode die uit de theorie van Piaget volgt is het coöperatief leren, waarin leerlingen
in kleine groepjes discussiëren en samenwerken met hetzelfde leerdoel (Herron and
Nurrenbern 1999).
7.6(c) Observeren
Een belangrijk punt bij de concept ontwikkeling is het observeren van fenomenen die in strijd
zijn met de aanwezige kennis waaruit de noodzaak van concept verandering ontstaat.
Observaties bij ontdekkend leren gaan vaak fout zoals hierboven besproken. Door
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beginnende middelbare scholieren van te voren uitleg te geven over welke observaties
wetenschappers zouden verwachten in een experiment, wordt bij veel meer leerlingen
concept verandering behaald (Chinn and Malhotra 2002). Ze observeren dan wel juist. Dus
leerlingen zijn blijkbaar bereid om hun concepties te veranderen, maar ze hebben moeite
met het goed observeren. Van te voren vertellen wat wetenschappers zouden denken
verandert wel het concept van de leerlingen, maar verbetert niet de manier van observeren
en dat is op de lange termijn onhandig. Er moet dus ook aandacht worden besteed aan het
maken van goede observaties.
Daarmee hangt samen het doen van practica. Het practicum kan door de leerlingen zelf
uitgevoerd worden, iets dat veel tijd kost, of door de docent als een demonstratieproef. Het
werkt als ondersteuning van de lesstof en kan helpen in de observatie stap.
7.6(d) Visueel of verbaal
Er is een verschil tussen het leren van concepten door visuele stimuli en verbale (Lewis
1970). Verbaal werkt het beste bij de “betere” leerling en visueel bij de “zwakkere”. Dit
betekent dat moeilijke concepten – waarbij alle leerlingen in eerste instantie als “zwak”
bestempeld kunnen worden – het best visueel geïntroduceerd kunnen worden. Daarna is
verbale ondersteuning nodig om het technisch vocabulaire te ontwikkelen. Het is moeilijk
voor te stellen om een begrip als molecuul uit te leggen zonder een tekening te maken of
een plaatje te gebruiken. Er wordt verondersteld dat plaatjes niet te veel aan de verbeelding
van de leerling over laten terwijl woorden door de leerlingen in vele contexten van hun
verleden geplaatst kunnen worden waardoor het onoverzichtelijk wordt waar het over gaat.
Verbale presentatie zorgt voor te veel storende hersenactiviteit. Beelden zijn makkelijker te
onthouden. De voordelen hiervan nemen met leeftijd af doordat leerlingen beter in staat zijn
abstract te denken.
7.7 Tijd effectiviteit dilemma
Er bestaan een aantal dilemma’s in de scheikunde en het middelbaar onderwijs in het
algemeen die stuk voor stuk te maken hebben met tijdsbesteding. De tijdsdruk is ontstaan
door ondermeer de afname in lesuren per vak als gevolg van de tweede fase, de overvloed
aan informatie door steeds verder vorderend onderzoek en de ontwikkelingen op de
grensvlakken tussen vakgebieden zoals natuurkunde en scheikunde. Hieruit volgen
ondermeer de multidisciplinaire profielwerkstukken. Deze tijdsdruk is een belangrijk
probleem (Pilot and Driel 2001).
Door het gebrek aan tijd moeten er keuzes worden gemaakt in de besteding van deze tijd.
Hierbij is er constant de afweging hoeveel tijd moet er besteed worden aan het leren van de
onderwerpen in het curriculum en hoeveel tijd moet er besteed worden aan het leren leren?
De oplossingen voor het verhelpen van misconcepties die hierboven geschetst zijn kosten
tijd.
Het maken van concept mappen is iets dat leerlingen moeten leren, dat kost in het begin
heel veel tijd (Francisco, Nakleh et al. 2002; Regis and Albertazzi November 1996). Evenals
het discussiëren in de klas door de leerlingen. Dit kost ook tijd voordat dit op een
wetenschappelijke manier gaat (Ritchie 2001). Voornamelijk het opstarten van zulke
activiteiten kost veel tijd en wordt door leraren als drempel gezien om het maar niet toe te
passen. Bij concept mappen is er nog een extra probleem dat de leraren vroeger
waarschijnlijk zelf nog nooit een concept map hebben gemaakt (Francisco, Nakleh et al.
2002). Dus de invoering van deze mappen vergt verdere training van leraren.
Het goed en uitgebreid ontwikkelen van onderliggende structuren en begrippen zoals
bijvoorbeeld het deeltjes model in de scheikunde kost in het begin ook veel tijd waarbij het
lijkt dat er weinig vooruitgang geboekt wordt.
De voordelen van het ontwikkelen van de vaardigheden zoals concept mappen maken en
wetenschappelijke discussies voeren en het ontwikkelen van goede onderliggende
begrippen, komen op de langere termijn naar voren door het sneller opnemen van nieuwe
kennis.
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7.8 Conclusie
Om scheikunde voor leerlingen interessant te maken is het nodig dat de relevantie van het
vak goed wordt aangegeven. Waarom het een apart vakgebied is en wat je er aan hebt.
Veel misconcepties in de scheikunde zijn er doordat scheikunde besproken moet worden
aan de hand van de macroscopische, symbolische en niet zichtbare microscopische wereld.
Bij de behandeling van scheikunde moet er veel aandacht worden gegeven aan het
verhelpen van deze misconcepties. Een aantal manieren die daarbij kunnen helpen zijn het
maken van concept mappen, die kunnen aangeven wat de misconcepties zijn, interacties
met andere leerlingen of de leraar, zodat ook duidelijk kan worden waar de problemen
liggen. En als laatste goed gekozen observaties in strijd met de misconcepties die kunnen
leiden tot de noodzaak voor begripsverandering.
De vraag naar meer aandacht voor de behandeling van misconcepties is in constante strijd
met het tekort aan tijd en leidt altijd tot dilemma’s.
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8. Deeltjes model
Het voordeel van een goed begrip van het deeltjes model in de scheikunde is aangetoond
(Gabel 1993; Pilot and Driel 2001; Regis and Albertazzi November 1996). Het deeltjes model
is in vele onderwerpen van de scheikunde toe te passen en daarom een centraal begrip, zie
de figuur. Vanwege de centrale rol van het deeltjes model in de scheikunde en vanwege het
feit dat het een zeer lastig
onderwerp is om te leren, volgt
Figuur 2
hier een uiteenzetting van de
ontwikkeling van het begrip
“deeltjes model.”
Het in staat zijn om materie op
een deeltjes manier te bekijken is
belangrijk bij het verklaren van
fenomenen, chemische reacties,
faseveranderingen, gas wet,
stoichiometrische problemen en
Figuur 3 De centrale rol van het deeltjes model
oplossingschemie
(Gabel,
Een uitbreiding van de concept map in Figuur 2.
Samuel et al. 1987). Het is een
fundament van de scheikunde.
Leerlingen zijn misschien al eerder in staat een voorstelling van een deeltjes model te
ontwikkelen, maar het wordt pas besproken in de 3e klas bij scheikunde aangezien de
leerlingen dan ondertussen al veel scheikundige fenomenen hebben gezien die verklaard
zouden kunnen worden met het deeltjesmodel.
8.1 Eerste levensjaren
Het begrip van “kleine deeltjes” is al in geringe mate aanwezig bij jonge kinderen bij de
bestudering van het concept “stofbehoud” (Kit-fong Au, Sidle et al. 1993).
3 jarigen kunnen aangeven dat suiker nog steeds aanwezig is en zijn eigenschap zoet heeft
ook al is het opgelost en niet meer te zien. Sommige 4 jarigen kunnen dit spontaan, zonder
voorlichting hierover, min of meer verklaren door een “kleine deeltjes model” waarvan de
deeltjes te klein zijn om te zien. De meeste 5 jarigen kunnen “kleine deeltjes die niet te zien
zijn” gebruiken om te verklaren dat iets vervuild is. Deze uitkomsten van onderzoek zijn niet
heel nauwkeurig omdat onderzoek met kleine kinderen lastig is, maar het geeft wel aan dat
ver voordat het deeltjes model in de scheikunde wordt geïntroduceerd er al concept
ontwikkeling plaats vindt bij de leerlingen.
8.2 Misconcepties
De ontwikkeling van het deeltjes begrip bij leerlingen komt dezelfde misconcepties tegen als
de ontwikkeling van de atoomtheorie door wetenschappers (Albanese and Vicentini 1997).
Atomen worden gezien als de kleinste deeltjes. Tot zo ver klopt het nog wel, maar hierna
wordt het ingewikkelder en ontstaan er veel misconcepties.
De meeste misconcepties ontstaan doordat de microscopische wereld niet zichtbaar is
(Barker 2000). Dit maakt het onderwerp ook één van de moeilijkste onderwerpen van de
middelbare school. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij de mentale modellen van de
leerlingen van de microscopische wereld zichtbaar gemaakt werden door de leerlingen te
laten tekenen (Gabel, Samuel et al. 1987). Een aantal algemene misconcepties die daaruit
volgen zijn:
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-

-

-

Leerlingen zien eigenschappen van materie als
bulk eigenschappen. Hebben ze wel door dat de
materie uit deeltjes bestaat dan kennen ze de
macroscopische eigenschappen van de materie
toe aan de moleculen. Bijvoorbeeld dat de
moleculen opzwellen als de materie verdampt en
gas wordt (Hwang 1995; Barker 2000) (Figuur
4a). Hiermee hangt samen dat het voor de
leerlingen ook moeilijk te bevatten is dat er lege
ruimte tussen de moleculen zit. Lege ruimte wordt
meestal
foutief
gezien
als
lucht
mét
luchtmoleculen;
Toevoegen van lijnen om vloeistof lijn aan te
geven in plaats van de moleculen als oppervlak te
zien (Figuur 4b). Er bestaat nog iets naast de
moleculen.;
Gassen op een ordelijke wijze representeren in
plaats van willekeurig verdeeld (Figuur 4c);
Deeltjes op dezelfde intacte manier afbeelden
voor en na decompositie in plaats van kleinere
deeltjes naderhand (Figuur 4d).

a.

b.

c.

d.

8.3 Concept verandering
Figuur 4 Misconcepties van de
8.3(a) Ontwikkeling van het model
microscopische wereld
De bouw van stoffen wordt door drie verschillende
bij a) het verdampen van een
modellen weergegeven door leerlingen (Margel, Eylon et
vloeistof, b) vloeistof oppervlak, c)
ordening van gasmoleculen en d)
al. 2001; Liu and Lesniak 2006):
decompositie van een stof.
Model 1: Stoffen zijn continu
De structuur van stoffen wordt gebaseerd op de
macroscopische eigenschappen en niet op een
deeltjes model.
Model 2: Stoffen bestaan uit deeltjes
Leerlingen beschrijven de structuur van materialen aan de hand van deeltjes, maar
onderscheiden nog niet verschillende deeltjes.
Model 3: Stoffen bestaan uit variërende moleculen.
Leerlingen zien in dat verschillende moleculen verschillende microscopische en
macroscopische eigenschappen hebben. Verschillende stoffen bestaan uit
verschillende moleculen.
8.3(b) Implicaties voor onderwijs
Leerlingen doorlopen deze modellen van één tot en met drie als ze het deeltjes model leren.
Lesgeven met de volgende aandachtspunten levert een verbetering van concept
ontwikkeling op richting model 3 (Barker 2000; Margel, Eylon et al. 2001):
• Ontwikkeling van fundamenteel begrip van centrale concepten zoals de deeltjes
theorie, atomen en de samenhang tussen structuur en eigenschappen van
materialen. Dit vergt veel tijd in het begin, maar kan veel tijdwinst opleveren verderop
in het onderwijs (Gabel 1993).
• Integreren van de macroscopische wereld met de microscopische met behulp van
moleculen. Pas als er veel verbindingen zijn gemaakt tussen de macroscopische en
microscopische wereld kan een leerling het deeltjes model goed begrijpen en
toepassen.
• Stimuleren van gebruik van modellen om wereld te representeren. Het grootste
probleem van de deeltjes theorie is dat de deeltjes niet zichtbaar zijn. Met behulp van
modellen wordt de microscopische wereld zichtbaar gemaakt.
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•
•

•

Stimuleren van actieve houding in lessen. De opvatting vanuit het constructivisme dat
een leerling alleen betekenisvol kan leren als het zelf actief kennis vormt geldt
uiteraard ook voor de ontwikkeling van het deeltjes model begrip.
Er moeten veel macroscopische fenomenen besproken worden die met het model
kunnen worden verklaard. Meestal worden alleen hitte en temperatuur verklaard,
maar er zijn veel meer processen zoals oplossen, mengen, scheiden en
reactiekinetiek die er mee verklaard kunnen worden (Albanese and Vicentini 1997).
De leerlingen moeten geconfronteerd worden met het historische proces van de
ontwikkeling van de atoomtheorie, zodat ze zien tegen welke problemen
wetenschappers zijn aangelopen. Zo herkennen ze sneller wanneer ze ook tegen een
probleem aanlopen en kunnen daar dan een verklaring voor geven (Albanese and
Vicentini 1997). De bekendste wetenschappers en ontdekkingen kunnen hierbij
worden aangehaald (Bohr met atoomspectra, Einstein met gestimuleerde emissie en
laser en het getal van Avogadro). Naast het voordeel van het herkennen van
problemen kunnen de verhalen van grote wetenschappers de interesse van de
leerlingen en daarmee de motivatie vergroten (Albanese and Vicentini 1997).

8.3(c) Retentie
Het begrip van moleculen zakt voor een groot gedeelte weer weg na een half jaar (Margel,
Eylon et al. 2001). Begripsontwikkeling van het deeltjes model is een langdurig proces. Een
goede manier om les te geven over dit concept is gebruik maken van het “spiral model.”
Hierin wordt het begrip in stapjes ontwikkeld. Iedere keer wordt er iets nieuws toegevoegd
aan het model waarna terugkoppeling optreedt naar het daarvoor ontwikkelde begrip om zo
tot concept ontwikkeling te komen. Zo’n ingewikkeld begrip als deeltjes model kan niet in één
keer worden ontwikkeld bij een leerling. Dit geldt voor vrijwel alle begrippen.
8.4 Omgaan met misconcepties
Leerlingen hebben de neiging om snel naar algoritmische oplossingen te grijpen om iets op
te lossen zonder daarbij een juist conceptbegrip te hebben. Eén van de dingen die kan
helpen is om de leerlingen standaard bij ieder probleem of opgave een situatieschets te laten
maken. Het visualiseren van het probleem kan veel dingen aan het licht brengen. Zeker bij
dit onderwerp waarbij het zichtbaar maken van de microscopische wereld van groot belang is
(Gabel, Samuel et al. 1987).
8.4(a) Computersimulaties
De computer is een uitstekend hulpmiddel bij visualisatie van de microscopische wereld. De
starre statische modellen die op plaatjes te zien zijn en in de klas gemaakt kunnen worden
met bolletjes en steeltjes laten niets zien van de dynamiek van reactiemengsels.
Computersimulaties hebben hier een duidelijk voordeel, want die kunnen dynamische
chemische processen zoals chemische evenwicht goed visualiseren (Vermaat, Terlouw et al.
2003).
8.5 Conclusie
Het deeltjes model is één van de moeilijkste begrippen van de scheikunde omdat de deeltjes
niet zichtbaar zijn. Toch kan een goed begrip van het deeltjes model bij vele onderwerpen
erg nuttig zijn en tijdwinst opleveren. Vele misconcepties bij leerlingen ontstaan doordat ze
datgene wat ze zien, de macroscopische eigenschappen van de bulk, toekennen direct
toekennen aan de kleine deeltjes die ze niet kunnen zien. Het belangrijkste bij het
aanpakken van deze misconcepties is proberen de microscopische wereld zichtbaar te
maken door tekeningen, modellen of computersimulaties.
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9. Conclusie
De huidige geaccepteerde leertheorie is het constructivisme. Hierin is de kennis aanwezig
vóór leren erg belangrijk. Het is dus essentieel om deze kennis bij leerlingen te verkennen en
aan de hand daarvan een onderwijs methode op te zetten die gericht is op het veranderen
en niet vervangen van de kennis. Hierbij kunnen het opstellen van concept mappen en het
klassikaal discussiëren een handige hulp zijn.
Bij het ontwikkelen van een volledig begrip van de scheikunde is het nodig dat er een aantal
onderliggende begrippen goed wordt ontwikkeld. Dit kost voornamelijk in het begin veel tijd,
maar kan op den duur veel tijd besparen en zorgen voor een beter begrip bij de leerlingen
van vele andere gerelateerde concepten. Één van deze concepten is het concept deeltjes
model. Dit is een moeilijk concept aangezien het, zoals meerdere belangrijke concepten in
de scheikunde, op drie niveaus ontwikkeld moet worden; het symbolische, microscopische
en macroscopische niveau. Visualisering van het concept op alle niveaus door middel van
modellen is belangrijk evenals verbindingen tussen de niveaus.
Al met al is begripsontwikkeling een langdurig proces dat continu doorgaat en eigenlijk nooit
afgerond wordt omdat er altijd wel iets is dat verder ontwikkeld kan worden zowel op school
als buiten de school.
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