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Samenvatting
Dit document is een verslag van een onderzoek, uitgevoerd als onderdeel
van de eerstegraads lerarenopleiding aan de Universiteit Twente. In dit onderzoek wordt
antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Leidt de vaardigheid “onderzoek
doen” tot betere scheikundige begripsvorming. Concreter geformuleerd: Kan het zelf
laten uitvoeren van onderzoekjes, van 3de jaars havo/vwo leerlingen, bijdragen aan het
verhogen van het scheikundebegrip en het brengen van dit begrip op een hoger
abstractieniveau.
Hierbij heb ik twee groepen leerlingen onderzocht die de afgelopen acht weken
onderzoek verricht hebben naar de eigenschappen van textielsoorten d.m.v een soort
proefwerk (test). Als controlegroep is gekeken naar twee groepen leerlingen die de
afgelopen 8 weken wel onderzoek verricht hebben maar niet naar de eigenschappen van
textielsoorten. De controlegroep heeft de test gemaakt nadat ze naar de presentatie van de
onderzoeksgroep hebben geluisterd.
Ik heb twee methodes gebruikt om de hypothese te bevestigen dat de leerlingen die
onderzoek verrichtten tot een betere scheikundige begripsvorming komen dan leerlingen
die dit niet doen. De “abstractieniveaus die hierbij als standaard gehanteerd zijn zijn die
van Van Hiele” en de “Concept-en-context benadering”, volgens de commissie voor
nieuwe scheikunde onderleiding van G Van Koten.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het zelf
uitvoeren van onderzoekjes door leerlingen kan helpen om het scheikundebegrip bij
leerlingen op een hoger abstractieniveau te brengen. De vaardigheid “onderzoek doen”
leidt dus inderdaad tot een betere scheikundige begripsvorming.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor de eerstegraads leraren opleiding scheikunde aan de Universiteit Twente moet voor
het vak Onderzoek van Onderwijs een onderwijskundig onderzoek naar begripsvorming
worden gedaan.
Tijdens mijn stage op het Marianum in Groenlo wilden de docenten van de 3de klas havo
en vwo de leerlingen de laatste acht weken nadrukkelijker dan voorheen laten
kennismaken met de vaardigheid “onderzoek doen”.
Dit bracht mij op het idee om leerlingen die zelf onderzoek doen te onderzoeken.
Hierdoor ben ik op de volgende onderzoeksvraag terecht gekomen. “Leidt de vaardigheid
“onderzoek doen” tot beter scheikundige begripsvorming”. Kan het zelf laten uitvoeren
van onderzoekjes, van 3de klas havo/vwo leerlingen, er aan bijdragen dat het
scheikundebegrip op een hoger abstractieniveau wordt gebracht.
Per groepje van vier leerlingen werd een verschillend onderwerp onderzocht. Ik heb
speciaal gekeken naar de leerlingen die onderzoek hebben verrichten naar de
eigenschappen van textielsoorten.
Als algemeen theoretische kader heb ik de invalshoeken van Van Hieles
abstractieniveaus en van de Concept-en-context benadering gebruikt. Na de beschrijving
van het kader in hoofdstuk 2 heb ik in hoofdstuk 3 beschreven hoe het onderzoek is
uitgevoerd. Daarna wordt in hoofdstuk 4 besproken welke resultaten er precies zijn
geboekt bij de onderzoeks- en controlegroep en hoe deze resultaten worden verwerkt en
geanalyseerd. Hierna volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. De conclusie wordt vervolgens
gebruikt als basis voor een discussie en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
Aan het slot van deze inleiding wil ik een dankwoord uitspreken aan Nellie Verhoef, die
mij vanuit de Universiteit Twente begeleidde en mij gedurende het hele onderzoek van
adviezen en commentaar voorzag.
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Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

Na de onderzoeksvraag te hebben geformuleerd vraag ik me af welke theoretische
invalshoeken hierbij van pas komen. Een kant-en-klaar theoretisch kader voor een
onderzoek naar hogere abstractieniveaus was niet beschikbaar.
In dit hoofdstuk ga ik de elementen, die ik in mijn theoretisch kader meegenomen heb,
bespreken.
De volgende elementen heb ik meegenomen in mijn theoretische kader:
• 2.1 Van Hiele abstractieniveaus
• 2.2 Concept-en-context benadering.
In de afsluitende paragraaf 2.3 worden beide elementen uit het theoretisch kader
samengevoegd en toegelicht vanuit mijn onderzoek.

2.1

Abstractieniveaus

Het eerste element wat in mijn theoretisch kader te sprake komt is die van Van Hiele
abstractieniveaus. In paragraaf 2.1.1 bestreek ik hoe Van Hiele de abstractieniveaus
onderscheidt en in 2.1.2 worden deze abstractieniveaus toegepast op mijn onderzoek. Hoe
komen deze abstractieniveaus voor, in het onderzoek wat de leerlingen uitvoeren naar
eigenschappen van textielsoorten?

2.1.1 Abstractieniveaus Van Hiele
In de jaren vijftig constateerde Van Hiele (hoogleraar didactiek wiskunde) een groot gat
tussen het logisch denken in de wiskunde en het denkniveau van de leerlingen. Om dit gat
te dichten, onderscheidde hij een drietal niveaus: het visuele niveau (gekoppeld aan het
non-verbale denken), het beschrijvend niveau (gekoppeld aan de ontwikkeling van taal
bij het benoemen van kenmerken) en het theoretische niveau (gekoppeld aan logische
ordening).
Theoretische niveau
Beschrijvend niveau
Visuele niveau
Figuur 2.1
Schematische weergave van de abstractieniveaus volgens Van Hiele
Een hoger niveau heeft betrekking op de overgang van een perceptuele, visuele
benadering van een scheikundig begrip naar een conceptuele, abstracte benadering. Het
verkennen van het visuele niveau is van belang voor het proces om naar een hoger niveau
over te kunnen stappen.
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De stap van grondniveau naar het eerste niveau en de stap van het eerste niveau naar het
tweede niveau worden gemaakt door middel van verbanden die worden gelegd op basis
van reflectie. Tijdens het overgangsproces is een ontwikkeling in de vaktaal van de
scheikunde waar te nemen van spreektaal naar vak/formule taal.
Het leggen van verbanden wordt onder andere geleerd door te associëren. Als je
associeert, leg je een verband tussen nieuwe informatie en iets dat je al weet. Door dit
verband kan de nieuwe informatie beter worden onthouden. Bij een goede associatie
moeten de twee begrippen zoveel mogelijk in elkaar grijpen. Ze moeten een unieke
relatie met elkaar hebben. Er moet daarom vooral gekeken worden naar eigenschappen
die de begrippen gemeenschappelijk hebben, of waarmee ze in een bepaalde context met
elkaar te maken hebben.
Er ontstaat op deze manier een relatienet, waarbij scheikundige begrippen door veel
verschillende relaties met elkaar verbonden zijn. Vaak is het gebruik van een woord in de
vaktaal heel specifiek geworden, en staat het ver af van het gebruik in de leefwereld. Een
voorbeeld is het gebruik van “zuur”. Zo’n gebruik kan dan in definities zijn vastgelegd.
(Zuur (scheikundig); stof die in oplossing vrije waterstofionen afgeeft)
Bij het leren van de vaktaal moeten leerlingen vertrouwde woorden op een nietvertrouwde manier gaan gebruiken. In de leefwereldtaal en in een vaktaal staan woorden
niet op zich, maar zijn op elkaar betrokken. Bekend is de uitdrukking dat je de betekenis
van een woord uit de context kunt afleiden: vergelijk “zuur” in: “Wat kijkt Marieke
vandaag weer zuur!” en in: “Volgens mij is de melk niet goed, hij ruikt wel erg zuur”. De
samenhang van een aantal woorden kan daarom een “context” genoemd worden, of een
“relatienet”.
Het is interessant om het relatienet in kaart te brengen, en er een afbeelding van te maken.
In de Engelse literatuur wordt dat een “concept map” genoemd, in het Nederlands wel
vertaald als “begrippenkaart”. Je kunt een begrippenkaart van verschillende relatienetten
maken. Een begrippenkaart van het relatienet “zuren en basen” is weergegeven in een
bijlage. (Zie bijlage 1; begrippenkaart van het relatienet “zuren en basen”)

2.1.2 Abstractieniveaus toegepast in mijn onderzoek
De theorie van Van Hiele is uitgebreid toegepast in de meetkunde. Maar is ook goed toe
te passen bij de scheikunde.
Op het grondniveau, het visuele niveau is er sprake van perceptuele benadering. Hier
wordt de zintuiglijke waarneming bedoeld bijvoorbeeld: We zien dat kleding bestaat uit
een broek, trui, schoenen en sokken.
Op het eerste niveau, het beschrijvend niveau, wordt een koppeling gelegd met de
ontwikkeling van taal en worden er kenmerken benoemd Bijvoorbeeld: Broeken zijn van
verschillende textielsoorten gemaakt. Je hebt broeken van linnen, katoen en nylon,
kenmerken dus.
Het tweede niveau, het theoretische niveau is gebaseerd op een logische ordening van
kenmerken en relaties daartussen. Bijvoorbeeld: Een nylon broek heeft als eigenschappen
dat het erg brandbaar is en geen vocht opneemt. Door de eigenschappen logisch te
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ordenen kan er een abstracte relatie ontstaan met andere stoffen. Je gebruikt de stof nylon
dus niet als handdoek. Want nylon neemt geen vocht op.
Na het bereiken van het tweede niveau is de verwachting dat er een groter inzicht ontstaat
in de chemische begripsvorming omdat er een relatienet is ontstaan. De scheikundige
begrippen worden door veel verschillende relaties met elkaar verbonden. Als er een
relatienet is ontstaan kan de leerling niet alleen dezelfde berg omhoog klimmen maar
dezelfde berg ook naar beneden afdalen. Met andere woorden, de leerling kan m.b.v. de
eigenschappen van stoffen (tweede niveau), de juiste textielsoort (eerste niveau) bepalen,
waar kleding (grondniveau) in een bepaalde situatie het beste van gemaakt kan zijn. Als
een leerling zich nog verder op het tweedeniveau bevindt kan hij niet alleen zandbergen
beklimmen maar ook verschillende (rots, ijs) bergen beklimmen. Een leerling kan buiten
de context “kleding” denken maar met dezelfde context textielsoorten en concept
eigenschappen van stoffen handelen. Vloerbedekking en vlaggen zijn van textielsoorten
gemaakt maar vallen niet onder de context kleding. Een vlag moet sterk zijn en voor het
maken van een vlag moet dus eerst gekeken worden naar de sterkte van verschillende
textielsoorten.

Eigenschappen
Textielsoorten
Kleding
Figuur 2.2
Schematische weergave van de drie abstractieniveaus volgens Van Hiele toegepast op
mijn onderzoek
Kleding
Blouse
Broek
Trui
T-shirt
Rokje

Textielsoorten
Katoen
Nylon
Wol
(Zijde)
(Linnen)

Eigenschappen
Vochtopname
Brandbaarheid
Sterkte
(Veerkracht)
(Isolerend vermogen)

Het verband tussen de verschillende niveaus
• Als je gaat sporten kies je voor een T-shirt (visuele niveau) dat is gemaakt van
katoen (beschrijvend niveau) omdat het veel vocht opneemt (theoretische niveau).
• Een survival broek (visuele niveau) wordt gemaakt van nylon (beschrijvend niveau)
omdat het geen tot weinig vocht opneemt (theoretische niveau).

Onderzoek van Onderwijs

7

2.2.

Concept-en-context

Naast het element abstractieniveaus heb ik nog een element meegenomen in mijn
theoretisch kader. Namelijk het element Concept-en-context benadering. In paragraaf
2.2.1 bespreek ik de concept-en-context benadering. In 2.2.2 wordt deze benadering
toegepast op mijn onderzoek. Hoe is deze concept/contextbenadering terug te vinden in
het onderzoek wat de leerlingen uitvoeren naar eigenschappen van textielsoorten.

2.2.1 Concept en context benadering
¾ Concepten
De Commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en Vwo heeft als fundament voor
ontwikkeling en vernieuwing en als vertrekpunt voor discussie met het veld gekozen voor
twee centrale concepten:
• het molecuulconcept: materie is opgebouwd uit moleculen of andere deeltjes zoals
atomen, ionen;
• het micro/macroconcept: het verband tussen de moleculaire en de macroscopische
eigenschappen.
Volgens de commissie Van Koten sluit dit laatste concept het beste aan bij de essentie
van scheikunde. Het gaat hier om het leggen van verbanden tussen enerzijds de
eigenschappen van stoffen en de processen in de macroscopische wereld en anderzijds de
samenstelling, structuur en reactiviteit op moleculair niveau. Concepten staan voor de
vakinhoud.
Het molecuulconcept is het primaire centrale concept, de kern van de scheikundige
vakinhoud. Bij het molecuulconcept horen concepten zoals:
- atomen als bouwstenen van moleculen;
- verschillende typen binding tussen moleculen, respectievelijk atomen,
respectievelijk ionen;
- de structuur en flexibiliteit van moleculen;
- het maken en breken van bindingen;
- het ontwerpen van moleculen.
Het micro/macroconcept is het secundaire centrale concept van de scheikunde. Bij het
micro/macroconcept horen concepten zoals:
- het verband tussen de moleculaire samenstelling, structuur en eigenschappen of
functies;
- het verband tussen sterkte van bindingen in en tussen moleculen en stabiliteit;
- het verband tussen structuur, reactiviteit, reactiesnelheid, katalyse en processen
die daaruit voortvloeien.
¾ Contexten
In de wereld om ons heen zijn veel contexten beschikbaar voor het scheikundeonderwijs:
maatschappelijke, beroepsgerichte, theoretische en experimentele. Ze vormen een
aanleiding tot verkenning van producten uit en toepassingen van de chemie en vervolgens
tot verdieping in de richting van de daaraan ten grondslag liggende concepten. Deze
aanpak beoogt bij leerlingen vragen op te roepen. Concepten in de scheikunde staan voor
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de grondslagen van het vakgebied uitgewerkt in begrippen, modellen, relaties en
wetmatigheden.

Figuur 2.3
Schematische weergave van de context-en-concept benadering (bron: SLO, 2003)
Schil A representeert contexten uit maatschappelijk herkenbare en relevante chemie.
Schil A omvat economische aspecten onder andere uit het werkveld van de
chemische en farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie.
Schil B is een weergave van contexten waar toepassingen en producten in verband staan
met kennis van en inzicht in beide centrale concepten.
Schil C omvat het secundaire centrale concept. Het gaat om kennis en toepassingen van
het micro-macroconcept, het verband tussen moleculaire en macroscopische
eigenschappen.
Kern D sluit hierop aan met het primaire centrale concept van de scheikunde. Dit betreft
kennis van en inzichten in de opbouw van materie uit moleculen of andere
deeltjes zoals atomen of ionen
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2.2.2 Concept-en-context benadering toegepast in mijn onderzoek
¾ Concepten
De Commissie Vernieuwing Scheikunde Havo en Vwo heeft gekozen voor twee centrale
concepten: (zie eerder)
• het molecuulconcept
• het micro/macro concept
Het molecuulconcept is het primaire centrale concept, de kern van de scheikundige
vakinhoud. Materie is opgebouwd uit moleculen of andere deeltjes zoals atomen, ionen.
Onder molecuulconcept valt ook het maken en breken van verbindingen, hetgeen gebeurt
tijdens een reactie. Bijvoorbeeld tijdens de bereiding van nylons. Zie figuur 2.4.
Het eerste synthetische polyamide werd in 1935 in de Verenigde Staten gemaakt en
werd nylon genoemd. Daarom wordt deze groep van polymeren nog steeds nylons
genoemd.
Polyamiden ontstaan bij een condensatiepolymerisatie van een dieamine met
een dizuur. Polyamiden zijn stoffen met als karakteristieke groep de
peptidebinding. (–CONH–).
De algemene reactie voor de vorming van een nylon:
n H2NRNH2 + nHOOCR’COOH ─────> -NHRNHCOR’CO- + (2n-1)H2O
Naamgeving nylonsoorten: nylon x,y
x = totale aantal C-atomen in het diamine
y = totale aantal C-atomen in het dizuur
De bekendste is de nylon 6,6 en wordt gemaakt van 1,6-hexaandiamine en
hexaandizuur.

Figuur 2.4
Molecuulconcept; de bereiding van nylons
In mijn onderzoek, bij 3de klas havo/vwo leerlingen, laat ik het molecuulconcept
achterwegen. Dit gaat te ver buiten het leerstof gebied. De leerlingen houden het bij de
concept eigenschappen wat valt onder het centrale concept micro/macro.
Het micro/macroconcept is het secundaire centrale concept van de scheikunde. Dit geeft
het verband tussen de structuur en de eigenschappen. De stof nylon heeft hele andere
eigenschappen dan bijvoorbeeld de stof wol. Dit komt door de structuur van de vezel.
¾ Contexten
In de wereld om ons heen zijn veel contexten beschikbaar: maatschappelijke,
beroepsgerichte, theoretische en experimentele. Kleding is een maatschappelijke context.
Kleding is een van de eerste levensbehoeftes van de mens. Het spreekt leerlingen aan
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omdat kleding alles te maken heeft met mode. Iets waar veertien/ vijftienjarigen elke dag
mee bezig zijn.
Als we de concept/context benadering dan toepassen op mijn onderzoek, omtrent de
context kleding dan volgt daar het volgende schema uit.
Schil A
Schil B
Schil C
Schil D

Maatschappelijk
Toepassingen
Macroscopische eigenschappen
Moleculaire opbouw

Kleding
Textielsoorten
Eigenschappen
Moleculaire opbouw stoffen (n.v.t)

Kleding

Textielsoorten

Eigenschappen

Figuur 2.5
Schematische weergave van de context-en-concept benadering in mijn onderzoek
(voortbouwend op figuur 2.3)
De leerlingen leren vanuit de context kleding (schil A) via verschillende textielsoorten
(schil B) naar het concept eigenschappen te gaan (schil C )en bouwt zo experimentele
vaardigheden en kennis van concepten op.
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Schil A representeert contexten uit maatschappelijk herkenbare en relevante chemie.
Schil A is de maatschappelijke context kleding. Leerlingen hebben elke dag
kleding aan. Waaruit bestaat deze kleding? Kleding bestaat uit een broek, trui,
sokken, enz..
Schil B is een weergave van contexten waar toepassingen en producten in verband staan
met kennis van en inzicht in beide centrale concepten.
Kleding is van verschillende textielsoorten gemaakt. Bijvoorbeeld: Broeken zijn
van linnen, katoen en nylon gemaakt, een kenmerk.
Schil C omvat het secundaire centrale concept. Het gaat om kennis en toepassingen van
het micro-macroconcept, het verband tussen moleculaire en macroscopische
eigenschappen.
Elke stof heeft z’n eigen voor en nadelen. Elke stof heeft verschillende
eigenschappen. Door de eigenschappen logisch in verband te brengen kan er een
abstracte relatie ontstaan met de verschillende stoffen. Je gebruikt de stof nylon
dus niet als handdoek. Want nylon neemt geen vocht op.

2.3.

Verband abstractieniveaus en concept/context benadering

In deze paragraaf worden de drie abstractieniveaus van Van Hiele en de drie schillen van
de concept/contextbenadering in elkaar geschoven. En wordt er één theoretisch schema
gevormd.

Van Hiele
Theoretisch niveau
Eigenschappen

Concept- en context benadering
Micro/Macro concept, Schil C
Eigenschappen

Beschrijvend niveau
Textielsoorten

Toepassing, Schil B
Textielsoorten

Visuele niveau
Kleding

Maatschappelijk, Schil A
Kleding

Figuur 2.6
Schematische weergave van de drie abstractieniveaus volgens Van Hiele
Concept/context benadering toegepast op mijn onderzoek.

en de

Op het grondniveau, het visuele niveau volgens de theorie van Van Hiele, is sprake van
perceptuele benadering. Je kunt het grondniveau ook zien als een buitenste laag. De
buitenste laag, de context volgens de concept/context benadering is heel divers voor het
scheikundeonderwijs. Er zijn vele verschillende contexten beschikbaar:
maatschappelijke, beroepsgerichte, theoretische en experimentele. Kleding is een
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maatschappelijke context dat zich als zijnde broek, trui en sokken op het visueel niveau
bevindt.
Het eerste niveau, het beschrijvend niveau volgens de theorie van Van Hiele. Het wordt
gekoppeld aan de ontwikkeling van taal er worden kenmerken benoemd. Als je vanuit de
buitenste laag van de concept/context benadering naar binnen gaat kijken kom je ook op
een beschrijvend niveau. Je gaat kijken/onderzoek waar de broek, trui en sokken van zijn
gemaakt, wat kenmerkend is.
Het tweede niveau, het theoretische niveau volgens de theorie van Van Hiele. Het
theoretisch niveau is gekoppeld aan een logische ordening van eigenschappen. Als je
vanuit de tweede laag van de concept/context benadering nog een laag dieper naar binnen
gaat kijken, zie je dat elke stof zijn eigen eigenschappen heeft. Een nylon broek heeft als
eigenschappen dat het erg brandbaar is en geen vocht opneemt. Door de eigenschappen
logisch in verband te brengen kan er een abstracte relatie ontstaan met de verschillende
stoffen. Je gebruikt de stof nylon dus niet als handdoek. Want nylon neemt geen vocht
op.
De twee methoden kunnen in elkaar worden geschoven zodat er één theoretisch kader
ontstaat, wat ik gebruik in mijn onderzoek.

Micro/Macro concept, Theoretische niveau
Eigenschappen
Toepassing, Beschrijvend niveau
Textielsoorten
Maatschappelijk, Visuele niveau
Kleding

Figuur 2.7
Schematische weergave van het samengevoegde theoretische kader.
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Hoofdstuk 3

Uitvoering

Dit hoofdstuk bespreekt de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek heb ik
uitgevoerd tijdens mijn stage op het Marianum, een katholieke scholengemeenschap voor
vmbo, havo en lyceum, te Groenlo.
In paragraaf 3.1 worden de onderzoeksgroepen besproken. Hoe de data tot stand komt is
in 3.2 te lezen.

3.1

Onderzoeksgroepen

In de 3de klassen van de havo en het vwo laten de docenten, de leerlingen vast kennis
maken met het doen van onderzoek. Dit als voorbereiding op hun praktische opdracht in
het 4de leerjaar. Er is een 3de klas havo en een 3de klas vwo in Groenlo.
De laatste acht weken voor de zomer vakantie, lenen zich uitstekend voor het doen van
onderzoek. In het laatste blok hebben de leerlingen in plaats van 1 keer, 2 keer 70
minuten les. Hierdoor is er extra ruimte en tijd om de leerlingen een klein onderzoekje te
laten verrichten. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen aan het eind van het jaar,
wanneer de proefwerken voorbij zijn, geen zin meer hebben om te leren.
Door het uitvoeren van een onderzoek, leren leerlingen op een andere manier. De
leerlingen werken actief en probleemoplossend aan een zelf gekozen onderzoek. De
leerlingen moeten na 8 weken presenteren wat ze de afgelopen weken hebben
onderzocht. Het feit dat leerlingen zelf het onderwerp van hun onderzoek hebben
gekozen en gezamenlijk met andere leerlingen aan het onderzoek werken maakt de
leerlingen enthousiast.
Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep van de 3 havo klas bestaat uit 4 leerlingen net als de
onderzoeksgroep van de 3 vwo klas.
De leerlingen uit de onderzoeksgroep hebben 8 weken lang onderzoek verricht aan
verschillende textielsoorten. In de module kleding waren proefjes opgenomen die de
leerlingen konden uitvoeren. De leerlingen hebben de wateropname, sterkte en
brandbaarheid van verschillende textielsoorten bekeken. Na afloop van de presentatie,
aan de klas, hebben de leerlingen een test gemaakt.
Controle groep
Zowel de controlegroep van de 3 havo klas als de controlegroep van het 3 vwo klas
bestaat uit 4 leerlingen. De leerlingen van de controlegroep hebben de afgelopen 8 weken
wel onderzoek verricht maar niet naar de eigenschappen van textielsoorten. De
controlegroep heeft de test gemaakt nadat ze naar de presentatie van de onderzoeksgroep
hebben geluisterd.
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3.2

Data verzameling

De leerlingen uit de 3de klassen van de havo en het vwo hebben acht weken lang in
groepjes aan een onderzoek gewerkt. In bijlage 2 is een uitgebreid verslag hiervan te
lezen. (zie bijlage 2; Opzet onderzoekjes)
In de laatste week, week 24 waren de mondelinge presentaties van alle groepjes. Na
afloop van de presentatie over kleding hebben deze leerlingen (de onderzoeksgroep) een
proefwerk (test) gemaakt, net als de controlegroep. De controlegroep heeft alleen naar de
presentatie geluisterd en geen onderzoek naar kleding gedaan (zie bijlage 3; test
eigenschappen textielsoorten).
Ik heb de leerlingen over punt 3 t/m 5 van de module kleding getest. Dit gedeelte gaat
over eigenschappen van textielsoorten (zie bijlage 4: module kleding).
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Hoofdstuk 4

Resultaten

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt de data
verwerkt en geanalyseerd. In paragraaf 4.2 worden vervolgens de uitkomsten van het
onderzoek gepresenteerd en geëvalueerd.
Er is getoetst op verschillende abstractieniveaus door middel van een “gewoon”
proefwerk (test). In deze test worden verschillende soorten vragen gesteld. De vragen zijn
onder te verdelen in twee categorieën. Waarbij categorie A verwerkt en geanalyseerd is
met behulp van de concept/contextbenadering en categorie B met behulp van de
abstractieniveaus van Van Hiele.

4.1

Data verwerking/analyse

Categorie A valt onder de concept/contextbenadering. De concept/contextbenadering is
opgebouwd uit drie niveaus zoals eerder in het theoretisch kader is aangegeven.
Niveau 0:

Hier vallen de vragen 1 t/m 4 onder. Deze vragen vallen binnen de
maatschappelijke context “kleding”, toepassingen context “textiel
soorten” en het concept “eigenschappen”.
De vragen worden gesteld op een manier die de leerlingen gewend
zijn. De leerlingen moeten geleerde kennis toepassen.

Niveau I:

Hier vallen de vragen 5 t/m 9 onder. Deze vragen zijn buiten de
maatschappelijke context “kleding” maar binnen de toepassingen
context “textiel soorten” en het concept “eigenschappen”.
Bij deze vragen wordt de maatschappelijke context verandert in
bijvoorbeeld vloerbedekking en slaapspullen.

Niveau II:

Hier vallen de vragen 10 en 11 onder. Deze twee vragen vallen
buiten de maatschappelijke context “kleding” en toepassingen
context “stoffen” maar binnen het concept “eigenschappen”.
Bij deze vragen worden vragen gesteld naar eigenschappen. Deze
eigenschappen hebben niks met kleding en textielsoorten te maken
maar gaan over andere stoffen.

Categorie B valt onder de Van Hiele abstractieniveaus. De Van Hiele abstractieniveaus
zijn ook opgebouwd uit drie niveaus zoals eerder is aangegeven. In de vragen 12 en 13
worden deze niveaus op verschillende manieren getest.
Categorie B1:
(Niveau 0 en I)

Vraag 12. Hier gaat het om voorwerpen die de leerlingen moeten
beschrijven. Op welk abstractieniveau beschrijven de leerlingen
dit.
Een wollen trui, een katoenen T-shirt en een polyester wielrenners
broek zijn voorwerpen die de leerlingen voor hun neergelegd
kregen. De vraag is nu schrijven leerlingen de maatschappelijke
context (grondniveau) of de textielsoorten (eerste abstractieniveau)
op.
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Categorie B2:
(Niveau 0,I en II)

Vraag 13. De leerlingen moeten hier met gegeven woorden een
begrippenkaart maken omtrent het onderwerp kleding. Maar hoe
verbinden ze de los staande woorden met elkaar. In de
begrippenkaart zijn de 3 abstractieniveaus terug te vinden aan de
hand van de verbindingen die de leerlingen maken.
Grondniveau: verbinding tussen kleding en kledingstukken
Eerste niveau: verbinding tussen kledingstukken en textielsoorten
Tweede niveau: verbinding tussen textielsoorten en eigenschappen.

4.2

Uitkomsten

4.2.1

Categorie A; Concept/contextbenadering

Tabel 4.1
Resultaten van categorie A; Concept/contextbenadering
Niveau 0:
% goed

Havo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
74
70

Vwo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
70
70

Havo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
74
68

Vwo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
69
69

Havo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
86
56

Vwo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
86
65

Niveau I:
% goed
Niveau II:
% goed

In categorie A is er verschil in context aangebracht. Er wordt gekeken naar de drie niveaus
ondergebracht in de concept/context benadering zoals uitgelegd in hoofdstuk 2.2. Leerlingen
moeten een verband leggen tussen de eigenschappen van de textielsoorten en de processen in
de macroscopische wereld.
Een vraag, uit niveau 0, die leerlingen moeten beantwoorden is bijvoorbeeld: Bij een open
vuur, zoals een kampvuur, springen soms vuurvonken weg. Wat voor een soort kleding zou
je aantrekken of juist niet aantrekken als je bij een kampvuur gaat zitten. Waarom zou je wel
of geen wollen kleren aandoen, leg uit:
Binnen niveau 0 is geen verschil in de resultaten tussen de onderzoeksgroep en de
controlegroep.
Een vraag, uit niveau I, die leerlingen moeten beantwoorden is bijvoorbeeld: De zeilen
van een zeilboot moeten aan een aantal eigenschappen voldoen. Noem 2 eigenschappen:
In niveau I zijn geen verschillen te constateren tussen de onderzoeksgroep en de
controlegroep. Voor leerlingen maakt het dus niet uit of de bekende maatschappelijke
context “kleding” (schil A) verdwijnt. De leerlingen blijven het verband tussen
textielsoorten en eigenschappen van textielsoorten leggen.
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In niveau II is wel een verschil waar te nemen. Leerlingen uit de controlegroep scoren
lager dan de leerlingen uit de onderzoeksgroep. De controlegroep heeft gemiddeld 61%
goed tegen 86% goed van de onderzoeksgroep. Zodra de controlegroep vragen krijgt
waarbij de bekende maatschappelijke en toepassingen context verdwijnen is het verband
tussen eigenschappen en stoffen verdwenen.
Een vraag die leerlingen moeten beantwoorden is bijvoorbeeld: Aan welke
eigenschappen moet het bakgedeelte van de koekenpan voldoen?
Leerlingen uit de controlegroep vroegen: Wat heeft een koekenpan nou met textielsoorten
te maken? De leerlingen uit de controlegroep blijven dus binnen de context textielsoorten
naar antwoorden zoeken.
Daar en tegen kan de onderzoeksgroep veel beter het verband tussen eigenschappen en
stoffen leggen.
Samenvattend
Het zelf uitvoeren van onderzoekjes heeft dus invloed op het leggen van verbanden
tussen de context/concept. Hieruit mag geconcludeerd worden dat leerlingen uit de
onderzoeksgroep een hoger abstractieniveau bereikt hebben dan leerlingen die geen
onderzoek hebben uitgevoerd.

4.2.2

Categorie B1; Stoffen herkennen

Tabel 4.2
Resultaten van categorie B1;Van het grondniveau naar het eerste niveau.
Niveau 0 en I :
% voluit
beschrijven van
voorwerpen:

Havo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
75
25

Vwo
Onderzoeksgr.
Controlegr.
100
25

In Niveau 0 en I gaat het om het beschrijvend vermogen van de leerlingen. Er is een groot
verschil te constateren. De onderzoeksgroep schreef de textielsoort heel specifiek op. De
meeste leerlingen keken op het etiket om er zeker van te zijn dat ze de juiste textielsoort
opschreven. De antwoorden die de onderzoeksgroep opschreef waren dan ook de volledig
textielsoort samenstelling zoals: een 50%angora, 30%wollen, 18%polyamide trui en een
100%katoenen T-shirt. Slechts 25% van de antwoorden van de controlegroep waren
volledig. Zij schreven op wollen trui, T-shirt en wielrenners broekje.
Samenvattend
Er mag geconcludeerd worden dat het zelf uitvoeren van onderzoekjes leerlingen op een
hoger abstractieniveau brengen. Als leerlingen een kledingstuk zien, zien ze niet alleen
maar een kledingstuk maar zien ze ook van welke textielsoort het kledingstuk is gemaakt.
De leerlingen, uit de onderzoeksgroep, bevinden zich daarmee op het eerste abstractie
niveau.
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4.2.3

Categorie B2; Begrippenkaart

Tabel 4.3
Resultaten van categorie B2; Test op alle drie niveaus
Niveau 0,I en II:
Havo
Vwo
Niveau Stappen die zijn gemaakt. Onderzoeksgr. Controlegr. Onderzoeksgr. Controlegr.
Grond Kleding
100
100
100
100
0de Æ
Kledingstukken
(broek, trui)
ste
1
Kledingstukken
100
25
100
50
Æ
Textielsoorten
(katoen, wol, nylon)
de
2
Textielsoorten
75
0
75
0
Æ
Eigenschappen
In categorie B maken de leerlingen met behulp van gegeven woorden een begrippenkaart.
In de figuur 4.1 is een voorbeeld weergegeven van een leerling uit de onderzoeksgroep.
Broek
Trui

Kleding

Sokken

Niveau 0

Textielsoorten

Natuurlijke stoffen

Wol

Katoen

Kunststoffen

Niveau I

Nylon
Niveau II

Eigenschappen
Neemt langzaam vocht op
Neemt veel vocht op
Brand goed
Brand matig

Neemt weinig vocht op
Bij aansteken smelt het

Figuur 4.1
Begrippenkaart voor kleding, gemaakt door een leerling uit de onderzoeksgroep
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Op het grondniveau, het visuele niveau is geen verschil in resultaten waar te nemen.
Beide groepen scoren hier 100%. Dit is natuurlijk wel logisch. Dat kleding bestaat uit
kledingstukken is algemeen bekend, iets wat op de basisschool al geleerd is. We zien ook
elke dag dat kleding bestaat uit een broek, trui enz.
In het eerste niveau, het beschrijvend niveau is er al een duidelijk verschil in de resultaten
te constateren. De onderzoeksgroep scoort nog steeds 100% terwijl de controlegroep voor
meer dan de helft afhaakt, 38% weet dit maar goed weer te geven. In figuur 4.2 is een
begrippenkaart te zien die gemaakt is door een leerling uit de controlegroep.
Textielsoorten hebben verschillende eigenschappen, dat is het hoogste (2de)
abstractieniveau wat de leerlingen in hun begrippenkaart konden weergeven. Voor 75%
van de onderzoeksgroep was dit geen probleem. De controlegroep daarentegen heeft geen
één leerling deze stap kunnen maken.
Samenvattend
75% van de onderzoeksgroep heeft het tweede abstractieniveau bereikt. Er mag dus
geconcludeerd worden dat zelf onderzoek doen bijdrage levert aan het begrip van
scheikunde op een hoger abstractieniveau.

Kleding

Textielsoorten

Stoffen

Broek
Trui

Materialen

Natuurlijke stoffen
Kunststoffen

Sokken

Wol

Nylon

Katoen

Figuur 4.2
Begrippenkaart voor kleding, gemaakt door een leerling uit de controlegroep
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Hoofdstuk 5

Conclusie

In categorie A wordt er gekeken naar de drie niveaus ondergebracht in de concept/context
benadering doormiddel van verschil in context aan te brengen.
Binnen niveau 0 en I is geen verschil in de resultaten tussen de onderzoeksgroep en de
controlegroep te constateren. Voor leerlingen maakt het dus niet uit of de bekende
maatschappelijke context “kleding” verdwijnt. De leerlingen blijven het verband tussen
textielsoorten en eigenschappen van textielsoorten leggen.
In niveau II is wel een verschil waar te nemen. Leerlingen uit de controlegroep scoren
lager dan de leerlingen uit de onderzoeksgroep. Zodra de controlegroep vragen krijgt
waarbij de bekende maatschappelijke en toepassingen context verdwijnen is het verband
tussen eigenschappen en stoffen verdwenen.
In categorie B1 gaat het om het beschrijvend vermogen van de leerlingen. Er is een groot
verschil te constateren. De onderzoeksgroep schreef de textielsoort heel specifiek op. Als
leerlingen uit de onderzoeksgroep een kledingstuk zien, zien ze niet alleen maar een
kledingstuk maar zien ze ook van welke textielsoort het kledingstuk is gemaakt. De
leerlingen, uit de onderzoeksgroep, bevinden zich daarmee op het eerste abstractie
niveau. De controlegroep bevindt zich hier niet.
In categorie B2 gaat het om het maken van een begrippenkaart. Op het grondniveau is
geen verschil in resultaten waar te nemen. Op het eerste niveau is er al een duidelijk
verschil in de resultaten te constateren. Van de controlegroep kan 38% dit maar goed
weergeven tegen 100% van de onderzoeksgroep. Het tweede niveau was voor 75% van
de onderzoeksgroep geen probleem. Uit de controlegroep heeft geen één leerling het
tweede abstractieniveau gehaald.
Samenvattend
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het zelf uitvoeren van
onderzoekjes kan bijdragen aan het begrip van scheikunde op een hoger abstractieniveau.
De vaardigheid “onderzoek doen” leidt tot een betere scheikundige begripsvorming.
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Hoofdstuk 6

Discussie

Het weergeven van de abstractieniveaus is de bedoeling in categorie V. Slechts 38% van
de controlegroep haalde het eerste niveau en geen één leerling van de controlegroep
haalde het tweede en hoogste abstractieniveau.
Het vreemde hieraan is dat het tweede abstractieniveau, het theoretische niveau, ook
gebaseerd is op een logische ordening van kenmerken en relaties daartussen. Het ordenen
van kenmerken en relaties daartussen werd in categorie A getest en daar is geen verschil
te zien tussen onderzoeksgroep en controlegroep.
De leerlingen van de onderzoeksgroep hebben zichtbaar een verband gelegd tussen de
verschillende losstaande woorden. De leerlingen hebben een relatienet in hun hoofd laten
ontstaan, waarbij scheikundige relaties met elkaar verbonden zijn. Door dit relatienet
hebben de leerlingen de nieuwe informatie waarschijnlijk beter onthouden en daarom ook
beter gescoord op niveau II in categorie A. De onderzoeksgroep ziet een relatie tussen
eigenschappen en soorten stoffen in het algemeen.
Ter relativering van het onderzoek moet gezegd worden dat er slechts sprake
is van een zeer kleine onderzoeksgroep.

Aanbevelingen
Omvang van de onderzoeksgroepen. Een aantal van twee keer, vier leerlingen is erg
weinig. Voor volgend onderzoek moeten de onderzoeksgroep en de controlegroep
uitgebreid worden. Het verschil tussen havo en vwo lijkt geen probleem te zijn. Maar het
is altijd beter om zo min mogelijk variabelen te hebben.
Chemische vakinhoud. Eigenlijk moet aan het begin van het onderzoek bekend zijn welke
chemische kennis en vaardigheden de leerlingen hebben. De controle groep moet de te
leren chemische kennis via reguliere lessen onderwezen krijgen.
Door een wat moeilijker onderwerp te kiezen kan waarschijnlijk ook een beter verschil
aangetoond worden. De context en concepten van kleding zouden vooraf ook bekend
kunnen zijn.
Door na een aantal maanden nogmaals een test uit te voeren op dezelfde leerlingen, kan
gekeken worden of begrippen langer blijven hangen wanneer er eenmaal een relatienet bij
de leerling is ontstaan.
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Bijlage 1: Begrippenkaart van het relatienet “zuren en basen”

BUFFER

Zuur

Base
+

- H+
Opl.

+

H3O

-H
Geconjugeerde
base

Geconjugeerd
zuur

regeert met OH-

regeert met H3O+
2H2O

kan als zuur reageren
-log[H3O+]

pH

+
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Bijlage 2: Opzet onderzoekjes
De klas havo en de klas vwo hebben de laatste 8 weken kleine onderzoekjes uitgevoerd.
Dit ging als volgt:
Week 17
• De leerlingen worden willekeurig in groepjes van 4 leerlingen verdeeld.
• De leerlingen krijgen een pakketje met daarin de te kiezen onderwerpen. Per
onderwerp wordt kort uitgelegd wat de bedoeling is. Op het onderwerpblad staat een
korte inleiding, een stappenplan, bronvermelding en een conclusie/evaluatie gegeven.
(zie bijlage 5; informatieblad kleding)
• De groepjes maken een overwogen keuze voor het onderwerp. Per klas mag een
onderwerp maar één keer worden uitgevoerd, om samenzwering te voorkomen.
• Nadat de groepjes een onderwerp hebben uitgekozen, krijgt elk groepje een algemeen
instructieblad (zie bijlage 6; algemene instructie scheikunde projecten) en eventuele
extra informatie als dat beschikbaar is over het gekozen onderwerp. Voor het
onderwerp kleding bestaat een module “Kleding”. De leerlingen kregen deze module
en zijn vooraan in de module begonnen (zie bijlage 4; module kleding).
• In mijn onderzoek heb ik de groepjes, één groepje per klas, die het onderwerp kleding
hebben gekozen onderzocht. Ik heb voor deze groepjes gekozen omdat ik het meest
bekend ben met de inhoud uit deze module. Deze module heb ik zelf geschreven
tijdens mijn werkzaamheden op het SLO te Enschede.
Week 18
• Vakantie
Week 19
• Leerlingen moeten plan van aanplak inleveren.
Het plan van aanpak moet het volgende bevatten:
- Een korte samenvatting van max. ¼ A4 met wat de leerlingen inhoudelijk gaan
doen (eventueel puntsgewijs).
- Een planning van activiteiten voor de komende weken. bijv. literatuur verzamelen
en bestuderen, folders aanvragen, contact opnemen met instanties, experimenten
uitvoeren en presentatie. Ook moet aangegeven worden wie de activiteiten
uitvoert en hoeveel tijd ze denken daarvoor nodig te hebben. (schema)
Week 20
• Plan van aanpak per groepje bespreken.
Week 21 t/m 23
• Leerlingen zijn zelfstandig, in groepjes, met hun onderzoek aan het werk.
• Voortgangsvergadering, de bedoeling van deze vergadering is om de voortgang van
het project te bespreken. De leerlingen moeten vertellen, eventueel laten zien, wat er
al gedaan is. Ook worden er duidelijke afspraken gemaakt over wat er nog moet
gebeuren.
• Voor de presentatie moeten de groepjes twee A4tjes inleveren.
Een A4tje gaat over de resultaten en conclusies van de opdrachten met op de
achterkant een reflectie met verloop van het project en de bronnenlijst vermeld. Als
tweede A4tje het plan van aanpak.
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Week 24
• De mondelinge presentaties van alle groepjes.
• Na afloop van de presentatie over kleding hebben deze leerlingen (de
onderzoeksgroep) een proefwerk (test) gemaakt, net als de controlegroep. De
controlegroep heeft alleen naar de presentatie geluisterd en geen onderzoek naar
kleding gedaan. (zie bijlage 3; test eigenschappen kleding)
• Ik heb de leerlingen over punt 3 t/m 5 van de module kleding getest. Dit gedeelte gaat
over eigenschappen van textielsoorten.
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Bijlage 3: Test eigenschappen textielsoorten
Naam: __________________________________________ Klas: __________________
1. Je hebt tijdens je onderzoek de stoffen katoen, wol en nylon bekeken. Je hebt gekeken
naar de sterkte, vochtopname en de brandbaarheid.
Naast de stoffen katoen, wol en nylon bestaan er nog veel meer soorten stoffen. Een
ander soort is bijvoorbeeld de natuurlijke stof linnen. Voor linnen is de tabel al ingevuld.
Vul de tabel verder in.
Gebruik de volgende verdeling
+++
sterk,
++
redelijk sterk,
zwak,
Katoen
Sterkte
Vochtopname
Brandbaarheid

neemt veel vocht op,
neemt beetje vocht op,
neemt weinig vocht op,
Wol

Nylon

zeer goed brandbaar
goed brandbaar
niet goed brandbaar.
Linnen
+++
+++
++
(brand net als
katoen)

2. Bij een open vuur, zoals een kampvuur, springen soms vuurvonken weg. Wat voor een soort
kleding zou je aantrekken of juist niet aantrekken als je bij een kampvuur gaat zitten.
Waarom zou je wel of geen wollen kleren aandoen, leg uit:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Waarom zou je wel of geen nylon kleren aandoen, leg uit:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Het is 15 november en een regenachtige dag. Klas 3 havo moet van het schoolgebouw
naar het gymgebouw lopen. Marieke heeft vandaag een Nylon jukje aan en Annabel een
katoenen truitje met een katoenen spijkerbroek. Marieke en Annabel vragen zich af welke
kleding het meest doorweekt zal zijn nadat ze een tijdje in de regen hebben gelopen.
Leg uit:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Sommige beroepen hebben speciale beroepskleding. Dit is met een speciale reden.
Bedenk 4 voorwaarden waaraan een schilderspak moet voldoen:
Voorbeeld: Een schilderpak moet wit zijn omdat dat minder warm is dan zwarte kleding
in de zon.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Babybilletjes hadden vroeger heel wat meer te verduren dan tegenwoordig.
Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van wegwerpluiers. Maar vroeger in de oudheid
waren bladeren van planten en dierenvellen grondstoffen voor luiers. Later, voordat de
wegwerpluiers werden geïntroduceerd, werd er heel lang gewerkt met ………………. en
linnen doeken. Deze werden na gebruik gewassen en gedroogd in de zon of bij de kachel.
Van wat voor een natuurlijk materiaal zou je naast linnen de doeken voor luiers maken en
waarom:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Bij Maarten thuis willen ze nieuwe vloerbedekking in de kamer leggen. Maarten zegt dat
ze een nylon vloerbedekking moeten nemen omdat in de kamer een open haard staat. Wat
vind jij? Maarten kan kiezen uit: Vloerbedekking van nylon, wol en katoen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Winkeliers hebben vaak vlaggen buitenhangen. Na enige tijd kan de onderkant van de
vlag helemaal aan flarden gescheurd zijn. Van wat voor een stof zou de vlag gemaakt
kunnen zijn? En waarom?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Een slaapzak bestaat vaak uit 3 lagen een binnenlaag een tussenlaag en
een beschermende buitenlaag. Van welke stof zou je de verschillende
lagen maken: Je kunt kiezen uit nylon, katoen en wol. Wat is volgens
jou de beste keus en waarom?
Binnenlaag: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tussenlaag: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Buitenlaag: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. De zeilen van een zeilboot moeten aan een aantal eigenschappen voldoen.
Kun je 2 eigenschappen noemen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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10. Een koekenpan bestaat uit een bakgedeelte en een handvat. Het bakgedeelte is
vaak van een ander materiaal gemaakt dan het handvat.
a) Van wat voor een materiaal is het bakgedeelte gemaakt?
________________________________________________________________________
b) Van wat voor een materiaal is het handvat gemaakt?
________________________________________________________________________
c) Leg uit waarom het niet handig is om het handvat van het zelfde materiaal te maken als
het bakgedeelte.___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) Aan welke eigenschappen moet het bakgedeelte van de koekenpan voldoen? Noem
minstens 3 eigenschappen. __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. We hebben 5 flesjes met verschillende stoffen. De eigenschappen van de stoffen zijn in
de onderstaande tabel gezet.
Flesje
1
2
3
4
5
6
7
8
Wit
x
x
Zwart
Andere kleur
x
x
Kleurloos
X
Kristal
Vloeibaar
x
X
Gas
Vast
x
x
x
Geur
Magnetisch
x
a) We hebben de volgende stoffen. Welke stof zit in welk flesje?
Stof
Aluminium
Ijzer
Water
Melk
Suiker

Flesje

b) In flesje 6 zit keukenzout, in flesje 7 zit een paperclip, in flesje 8 zit slaolie. Geef in de
tabel de eigenschappen van flesje 6,7 en 8 weer door middel van kruisjes.
12. Voorwerp 1: _____________________________________________________________
Voorwerp 2: _____________________________________________________________
Voorwerp 3: _____________________________________________________________

Onderzoek van Onderwijs

29

13. Maak een begrippenkaart met onder andere de volgende woorden:
Niet alle woorden hoef je te gebruiken en je mag zelf ook extra woorden toevoegen.
Kleding
Stoffen
Textielsoorten
Materialen
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Broek
Trui
Nylon
Katoen

Eigenschappen
Natuurlijke stoffen
Kunststoffen
Wol
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Bijlage 4: Module kleding
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Bijlage 5: Informatieblad kleding.

Kleding
Inleiding en opdracht
Dit project gaat om alles wat te maken heeft met kleding. Je gaat kijken naar het ontstaan
van kleuren, de eigenschappen van verschillende textielsoorten en naar het nut van
wasmiddelen om je kleding schoon te houden.
Na afloop van de module heb je geleerd hoe kleuren zijn opgebouwd. Weet je
textielsoorten doormiddel van hun eigenschappen te herkennen( brandbaarheid,
vochtopname enz..) Ken je de invloed van het soort water op het wasmiddel.
Stappenplan
Je krijgt de module: kleding. Hierin zitten opdrachten die je kunt maken. De opdrachten
verschillen. Je moet een interview afnemen, practicum opdrachten uitvoeren en soms het
internet gebruiken.
1. Kleding en kleur; Alle kleuren van de regenboog.
2. Kleding en loep; Waar zijn kleren van gemaakt?
3. Kleding en water; Wateropname van verschillende textielsoorten.
4. Kleding en sterkte; Sterkte van verschillende textielvezels.
5. Kleding en brandbaarheid; Brandproef met wol, katoen en nylon!
6. Kleding en wasmiddelproef
7. Kleding en waterhardheid
Extra
8. Kleding en nylon; Demonstratieproef nylon maken
9. Kleding en herkenning; Wat ben ik?

Bronnen
Bronnen staan vermeld in de module kleding die je krijgt van de docent.

Conclusie/Evaluatie
Onafhankelijk van je eindproduct lever je naast je plan van aanpak, bijgehouden logboek
een korte conclusie of evaluatie in. Daarin staat aangegeven:
• Hoe jullie samenwerking is verlopen en hoe die eventueel beter zou kunnen
• Wat je goed/prettig aan deze opdracht vond
• Wat je aan deze opdracht zou willen/ kunnen verbeteren
Eventuele suggesties voor verdere ontwikkeling van deze opdracht.
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Bijlage 6 : Algemene instructie scheikunde projecten

Algemene instructie scheikunde projecten
3 HAVO/VWO
•

Iedere groep “kiest” uit het aanbod een opdracht uit

Week 17

•

Inleveren plan van aanpak

Week 19

•

Dit plan van aanpak bevat:
2. Korte samenvatting van max. ¼ A4 van wat jullie gaan doen (dus inhoud
aangeven!!) eventueel puntsgewijs.
3. Planning van activiteiten over de komende weken, bijv. literatuur verzamelen en
bestuderen, folders aanvragen, contacten maken met instanties, experimenten
doen, verslaglegging en presentatie. Geef ook aan wie activiteiten uitvoert en
hoeveel tijd je daarvoor nodig denkt te hebben. Maak dus een schema!

•

Bespreking plan van aanpak met docent

•

Voortgangsvergadering
Week 22/23
De bedoeling van deze vergadering is bespreken hoe het project vordert. Je moet de
docent kunnen vertellen, eventueel laten zien, wat er al gedaan is en er worden
duidelijke afspraken gemaakt over wat er nog gebeuren moet. Van deze vergadering
worden notulen gemaakt.

•

Vóór jullie presentatie lever je twee A4tjes in:
2. Op de voorkant van de ene maak je puntsgewijs duidelijk wat de resultaten en
conclusies van jullie opdrachten zijn.
3. De achterkant bevat een reflectie op het verloop van het project en de bronnenlijst
(vermeld ook internetsites!!)
4. Plan van aanpak en de notulen van de voortgangsvergadering (ook samen 1 A4)
zijn de bijlagen!!

•

Je eindproduct is altijd een mondelinge presentatie

Week 24

•

Beoordeling:
1. Alles op tijd en volledig ingeleverd (aftrek indien te laat)
2. Plan van aanpak
3. Notulen en reflectie
4. Bronnenlijst volledig
5. Presentatie compleet
6. Organisatie en diepgang

1 pnt.
1 pnt.
1 pnt.
1 pnt.
4 pnt.
2 pnt.

Week 20

Veel succes!!
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