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Samenvatting
Dit verslag is uitgevoerd door een student chemisch technologie aan de universiteit
Twente in z’n laatste fase van zijn doctoraal studie, geschreven voorafgaand aan z’n
doctoraalopdracht. In het tot stand komen van deze literatuurscriptie speelt het
systematisch zoeken in de wetenschappelijke literatuur een belangrijke rol. Tijdens
het zoeken worden de ervaringen vastgelegd in een zogenaamd zoekprofiel, zodat de
meningsvorming in dit verslag verantwoord wordt. Dit heeft geleidt tot een verslag
met als titel “scheikunde in perspectief” en met de subtitel Opzet context - concept
in het voorgezet onderwijs voor scheikunde.
In het buitenland zijn er al een aantal methodes gebaseerd op de context-concept
benadering. In dit verslag is getracht het proces te veralgemeniseren en van de
bevindingen in het buitenland te leren. Uit publicaties over het onderwerp worden in
dit verslag ook nog zaken gedestilleerd die belangrijk zijn voor een opzet van een
context-concept benadering in het voortgezet onderwijs voor scheikunde. Een van de
belangrijke zaken is, dat er verschillende leerlingen zijn, die verschillende leerdoelen
met zich mee brengen. Aan deze verschillende leerdoelen kan de context-concept
benadering een oplossing bieden. Wel belangrijk hierbij is, hoe het lesmateriaal
ontwikkeld wordt. In de hele opzet van context-concept benadering speelt het
lesmateriaal een belangrijke rol.
In de ontwikkeling van het lesmateriaal zal de docent ook een prominente positie in
moeten nemen, deze zal anders tegen het leerproces van de leerling aan moeten
kijken. Er zal meer vanuit de context voor de leerling gedacht moeten worden en hoe
men tot het scheikundige concept komt, dan in plaats van hoe leg ik het concept zo
goed mogelijk uit. Tevens zal de docent ook het platform moeten bieden om het te
ontwikkelen materiaal uit te testen en te verbeteren.
Als laatste zal duidelijk worden dat een context-concept benadering een doorlopend
proces is van te ontwikkelen contexten om het scheikunde onderwijs met haar
basisconcepten zichtbaar te maken in de leefwereld van de huidige middelbare
school leerling. Dit proces vergt aandacht van de ontwikkelaars, docenten en hopelijk
ook de leerlingen, die het nut van de wetenschap gaan in zien. Wetenschap is ook
een doorlopend proces en niet enkel een encyclopedie van kennisfeiten.
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Inleiding en Probleemstelling
Voorafgaand aan de doctoraalopdracht wordt er door een student chemische
technologie aan de Universiteit Twente een literatuurscriptie geschreven over een
onderwerp in zijn bijvakrichting. Voor dit verslag is er gekozen om een onderwerp te
behandelen uit de bijvakrichting de lerarenopleiding. In deze bijvakrichting is kennis
gemaakt door stages en vakdidactische vakken met het beroep van scheikunde
leraar op een middelbare school.
Het middelbare schoolvak scheikunde is in 1863 ontstaan als regulier vak. Het vak
scheikunde ontwikkelde zich net zoals vele andere vakken tot een soort
overzichtscurriculum van de reeds verworven wetenschappelijke kennis. De structuur
zoals deze nu aanwezig is in de huidige middelbare school is overladen.
In [1] wordt dit verwoord als volgt “De ambitie van het overzichtscurriculum is door
de jaren heen gehandhaafd: de opbouw van het periodiek systeem, thermochemie,
evenwichtsleer, kinetiek, ionentheorie, elektrochemie, atoombouw en chemische
binding, polymeerchemie en onderdelen uit de biochemie zijn toegevoegd aan het
curriculum.” Naast het overladen programma worden de basisbegrippen zoals
chemische reactie, element, verbinding, zuivere stof, atoom en molecuul en ook
begrippen als zuren, basen, zouten, chemische berekeningen met massa’s, volumes
en concentraties van stoffen nog steeds moeilijk gevonden.
In de jaren 90 is Wobbe de Vos in een aantal publicaties [2,3,4] de discussie gestart,
wat onder andere heeft geleidt dat in Juni 2003 de Commissie Vernieuwing
Scheikunde Havo en VWO onder voorzitterschap van prof. Dr. Gerard van Koten
haar opdracht van OC&W met het rapport “Chemie tussen context en concept” heeft
afgesloten. Dit rapport gaat in op de problemen, die zich in het huidige voortgezette
onderwijs voordoen, betreffende het vak scheikunde en de volgens hun
noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om het scheikundeonderwijs te
hervormen, zodat in de toekomst er een duidelijke relatie is tussen de wetenschap
en het scheikunde onderwijs wat aangeboden wordt aan leerlingen met of zonder
scheikunde in de bovenbouw. De maatschappelijke relevantie van het vak moet dus
voorop komen te staan.
De noodzakelijke verandering wordt gekoppeld aan een nieuwe opzet voor het vak
scheikunde namelijk de context-concept benadering. Mede door interesse in het
onderwerp en de mogelijk veranderingen die gepland staan is in overleg met de
lerarenopleider van de opleiding chemische technologie een opdracht omschrijving
geformuleerd. De volgende opdracht is vooral interessant om de factoren die invloed
kunnen hebben op het onderwerp nader te bestuderen door een literatuuronderzoek
uit te voeren en af te sluiten met een scriptie en presentatie.
De opdrachtomschrijving is als volgt geformuleerd:
Op het ogenblik staat het examenprogramma scheikunde uit het voortgezet
onderwijs ter discussie.
De inhoud en ook de opzet hebben dringend
behoefte aan modernisering. Een voorbeeld van een andere opzet is het
gebruik van de context – concept benadering. Uitgangspunt van het onderwijs
zijn (realistische) contexten waaruit leerlingen concepten leren. Dezelfde
begrippen zullen daarna moeten worden losgemaakt van de specifieke
context (geabstraheerd en veralgemeniseert) en weer in een nieuwe context
aan de orde moeten komen. Het gehele examenprogramma bestaat dus uit
een aaneenschakeling van contexten, waarbij de volgorde bepaald wordt door
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een logische conceptenlijn. In dit licht is het verstandig om te kijken wat er in
de literatuur bekend is over deze onderwijsvormen en dan vooral wat en hoe
hier in het buitenland al is mee geëxperimenteerd c.q. uitgevoerd is. Dus
welke contexten worden er in het buitenland gebruikt, welke concepten
worden dan uit deze contexten geleerd, en vooral hoe zorgt men ervoor dat
de concepten worden vervlochten met gerelateerde concepten.
Mogelijke invalshoeken zijn dus: overzicht van contexten in het buitenland, de
werking van context-concept onderwijs, just in time knowledge. (Behandel je
alle concepten, die mogelijk in de context voorkomen (just in time
knowledge) of behandel je deze al voordat je leerlingen aan een context laat
werken)
Kort samengevat luidt de opdracht wat is er bekend in de wetenschappelijke
literatuur betreffende de context-concept benadering. Om deze opdracht
gestructureerd uit te voeren is het zoekproces gedetailleerd vastgelegd en
opgenomen in de bijlagen. Dit zoekproces heeft invloed op de mening en de
conclusie die gevormd worden in dit verslag. Verder heeft natuurlijk de basiskennis
en de mening over het onderwerp door de auteur ook invloed. Daarom zijn de
relevante opdrachten die gemaakt zijn voor vakken in de bijvakrichting ook
opgenomen in de bijlagen.
Als eerste zal de methode context-concept beter uitgediept moeten worden, wat is
het en wat wil men er mee, daarna zal in het volgende hoofdstuk de beoordeling
plaatsvinden van een aantal bekende buitenlandse methoden, die onder deze
definitie van context-concept geschaard kunnen worden. Deze zijn de engelse
variant, Salters, de Amerikaanse, Chemistry in the Community en als laatste de
Duitse variant Chemie in Kontext (CHIK). De mogelijke gepubliceerde evaluaties
door verscheidene auterus worden in dit hoofdstuk meegenomen. In volgende
hoofdstukken komen respectievelijk de factoren die betrekking hebben op de
Nederlands situatie aan bod en de Nederlandse situatie zelf aanbod. Daarna zullen
conclusies getrokken worden en aanbevelingen gedaan.

Literatuur
1. Bulte ea, Dilemma’s in de schoolscheikunde, NVOX juni 1999 nummer 6
2. Vos W. de, Verdonk A.H, Een vakstructuur van het schoolvak scheikunde,
Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen(TDβ) (1990)
3. Vos W. de, Verdonk A.H, Vakstructuur: steunpilaar of sta-in-de-weg?,
Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen(TDβ) 9,2 (1991)
4. Vos W. de, Chemie-onderwijs: voor wie? NVOX maart 1994 nummer 3
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1 Uitleg context-concept methode
De begrippen context en concept zijn algemeen van aard, maar zoals in de opdracht
omschrijving is beschreven, zal het in licht gezien moeten worden van de contextconcept benadering. Aangezien dit nog steeds tot discussie kan leiden, wat hier
onder verstaan wordt, zal in dit hoofdstuk dit nader worden toegelicht.

1.1 Context
Als men in een woordenboek het woord context opzoekt, kan men de volgende
beschrijving tegen komen.
con·text (de ~ (m.), ~en)
1 zinsverband
2 verband waarin iets zich voordoet
3 [jur.] bewoordingen
Als dit toegepast wordt op de context-concept benadering betekent dit dus dat de
context de samenhang zal moeten weergeven van de behandelen concepten. De
context zal dus moeten fungeren als startpunt, waaruit de leerlingen zich een aantal
concepten eigen zullen gaan maken.
Om deze context te laten aansluiten op de belevingswereld van de huidige
middelbare school leerling is er een onderscheiding te maken tussen de verschillende
concepten. De commissie van Koten gebruikt de indeling: theoretisch,
experimenteel, beroepsgericht en maatschappelijk. Joke van Aalsvoort heeft in een
van haar publicaties[2] de volgende indeling gemaakt: persoonlijke relevantie,
professionele relevantie, sociale relevantie en combinatie van persoonlijke en sociale
relevantie. Dit alles betrekking hebbende op de leefwereld van de leerling.
Volgens van Driel in [3] kan het curriculum 3 verschillende doelen hebben, namelijk
fundamentele chemie, kennisontwikkeling in de chemie en als laatste Chemie,
Technologie en Maatschappij. Deze indeling zou ook toegepast kunnen worden op de
contexten.
Concreet houdt dit in dat de gekozen context recht moet doen aan de interesse en
motivatie van de leerlingen, de diepgang van het onderwerp om de juiste concepten
te behandelen, zodat deze context niet vaag of oppervlakkig zal worden.
Mijn eigen mening is, dat een context de brug moet vormen tussen de leerling en de
te onderwijzen wetenschappelijke concepten. De indeling van contexten is ook naar
mijn idee niet van groots belang. De manier hoe er mee omgegaan wordt des te
meer.

1.2 Concept
Voor een omschrijving van het woord concept, kan men ook in het woordenboek het
volgende tegenkomen:
con·cept (het ~, ~en)
1 ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief enz. => kladje, praatstuk
2 wijsgerig begrip
Campbell en Lubben [4] stellen dat concepten in het wetenschapsdomein expliciet
zijn gedefinieerd, gebaseerd op afspraken en universeel coherent logisch en
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concepten in dagelijkse domein zijn impliciet, gebaseerd op experimenteel proces en
georganiseerd volgens door lokale culture associaties.
In het scheikunde onderwijs zou een concept als volgt omschreven kunnen worden
namelijk als eindterm in het examenprogramma. Eindtermen omvatten dus
vaardigheden en vakinhoudelijk concepten die aangeleerd zullen moeten worden
door de middelbare scholier. Door de definitie van een concept zou te plaatsen wordt
ondervangen, dat het begrip niet in een te enge zin gekozen wordt. Stel een concept
wordt gezien als een op zich zelf staand feit, zoals het scheikundige concept binding,
dan wordt het feit weggelaten, wat de leerling er meer moet kunnen, wat wel in de
eindtermen wordt gedefinieerd. Concepten worden dus in dit verslag aangeduid als
vaardigheden en kennis, die een leerling die scheikunde onderwijs heeft gevolgd op
de middelbare school als noodzakelijke bagage wordt geacht. Als de opmerking van
Campbell en Lubben in acht wordt genomen, moet hier rekening mee gehouden
worden.

1.3 Van context naar concept de theorie
In de context concept methode kunnen een aantal fases onderscheiden worden, dit
wordt weergegeven in het volgende figuur.
Context

fase 1

Subcontext 1

Subcontext 2

Subcontext 3

Subcontext ..

fase 2

Concepten

Concept ...

Concepten

Concept ...

Concepten

Concept ...

fase 3

Context / leerproces leerling

Figuur 1 Fases in context concept methode

In fase 1 wordt de context voor de leerling uitgelegd en het proces leidt er toe, dat
er verschillende sub-contexten gedefinieerd kunnen worden, zodat vanuit deze
contexten logische concepten volgen. Deze fase dient als ware als een soort inleiding
op de context. In de volgende fase zal de leerling met de sub-contexten gaan
werken, zodat deze in aanraking komt de gewenste concepten die logischerwijs
zullen volgen uit deze sub-contexten. Er zal overlap zijn tussen de verschillende
concepten die uit de verschillende sub-contexten vloeien, maar dit vormt natuurlijk
geen probleem, maar heeft juist positief effect op fase 3. In deze fase 3 zullen de
leerlingen de geleerde concepten zich eigen moeten maken en verband tussen de
context en helder de concepten voor ogen moeten hebben. Deze fase zou een
bevestiging moeten zijn voor het proces dat in fase 2 heeft plaats gevonden.
De overgangen tussen de fases moeten gekenmerkt worden door vooral leerling
activiteiten, die gestuurd en begeleidt worden door de docent.
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1.4 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt een framewerk gegeven hoe er binnen een context-concept
benadering gewerkt zou kunnen worden. In de volgende hoofdstukken zal duidelijk
worden, dat dit vooral afhangt van de factoren die hiermee te maken hebben. Hierbij
gaat het om docenten, leerlingen, maar ook vooral ontwikkelaars, waaronder ook
natuurlijk de docenten die het juiste materiaal ontwikkelen, wat nodig is, om deze
context-concept benadering succesvol te laten slagen.

Literatuur
1. Pons A Zoekprofiel, behorende bij dit verslag
2. Aalsvoort J van, Activity theory as a tool to address the problem of
chemistry’s lack of relevance in secondary school chemical education,
International Journal of Science Education volume 26 no 13.
3. Driel J.H. van ea, The conceptions of chemistry teachers about teaching and
learning in the context of a curriculum, innovation, International Journal of
Science Education 25, 25 februari 2005, volume 27, no 3
4. Campbell B, Lubben F, Learning science through contexts: helping pupils
make sense of everyday situations International Journal of Science Education
2000, volume 22 no 3
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2 Nederlandse situatie
Als men voor de verandering staat om een context-concept methode in te voeren is
het als eerste van belang, dat de factoren beschreven worden, die hier invloed op
hebben. Dat is namelijk de huidige situatie, maar ook dat de gewenste verandering
algemeen geaccepteerd is, door de actoren die hierbij een rol spelen. Zie hoofdstuk
1.

2.1 Het huidige scheikundeonderwijs
Het huidige scheikundeonderwijs wordt als vak anno 2005 gegeven in een aantal
fases van de middelbare school onderwijs. De middelbare school kan opgedeeld
worden in 2 delen namelijk het Voorbereidend middelbare beroepsonderwijs, het
VMBO en het algemene voorbereidend onderwijs het AVO opgedeeld in de HAVO en
het VWO. In dit verslag wordt uitgegaan, dat het wordt toegepast in de Havo en het
VWO, maar met aanpassingen zou het ook toegepast kunnen worden in het VMBO,
maar dit wordt buiten beschouwing gelaten.

Havo/VWO
De middelbare schooltijd voor een Havo leerling is normaal gesproken 5 jaar, de 1ste
3 jaar worden aangeduid als de onderbouw en de laatste 2 jaren als de bovenbouw.
Voor het VWO geldt een zelfde situatie, maar daar duurt de bovenbouw 3 jaar en de
totale middelbare schooltijd is 6 jaar. Het doel van het VWO is om een leerling door
te laten te stromen naar het wetenschappelijk onderwijs, waarbij het doel van de
Havo meer gericht is om naar het hoger beroepsonderwijs door te stromen.
De Havo en de VWO leerlingen komen als eerste in contact het schoolvak scheikunde
in de 3de klas, maar hebben wel in 1ste 2 jaren van de onderbouw een vak gehad
genaamd Natuur- en Scheikunde, waar de nadruk op Natuurkunde ligt. Na de
onderbouw gaan leerlingen een profiel kiezen, waarbij voor een deel van de
leerlingen de 3de klas als het vak scheikunde als eindonderwijs geldt, aangezien
scheikunde geen verplicht vak is in alle profielen. Wel wordt het vak algemene
natuurwetenschappen in de bovenbouw als verplicht vak gegeven, van de 4 te
kiezen profielen, is scheikunde in 2 profielen een verplicht vak namelijk het profiel
Natuur & Gezondheid (NG) en het profiel Natuur & Techniek(NT). Bij het VWO is er
verschil in het vak scheikunde tussen de profielen NG en NT, maar dit gaat
verdwijnen. Dit betekent dat er dus 4 verschillende leerlingen te onderscheiden zijn
in het algemene onderwijs.
1. Havo leerling die een profiel NG of NT kiest
2. Havo leerling, die geen scheikunde meer in de bovenbouw heeft
3. VWO leerling, die geen scheikunde meer in de bovenbouw heeft
4. VWO leerling, die een profiel NG of NT kiest.
Het aantal studielasturen voor een Havo leerling in de bovenbouw is 280, waarbij het
examenprogramma een afgeleide is van die het VWO examenprogramma. Voor een
vwo leerling, die nu het vak scheikunde 1&2 (in het NT profiel) volgt is het aantal
studielasturen (SLU) gelijk aan 520 en voor een leerling met een NG profiel (, die
alleen scheikunde 1 volgt) 400. In 2007 wordt dit aangepast voor de Havo naar 320
slu, waarbij het ANW vak wordt samengevoegd en voor VWO blijft er maar 1 soort
scheikunde vak over met een slu van 440. De te ontwikkelen context-concept
benadering zou hier rekening mee moeten houden en er ook voor moeten zorgen,
dat het nieuwe havo programma geen afgeleide wordt van het VWO programma.
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De leerling
Zoals in het voorgaande duidelijk is geworden zijn er verschillende leerlingen, die
scheikunde onderwijs krijgen in het algemeen voorbereidend onderwijs. Naast de
kennis differentiatie, is er ook nog een houding van de leerlingen ten opzichte van
het vak. Naar mijn idee is een typische leerling houding bij scheikunde, opdrachten
maken, nakijken en begrijpen en diepgaand nadenken, waarover het gaat is niet of
nauwelijks aanwezig. Bij een context-concept benadering wordt dit proces wel
bevorderd, maar of het alleen de motivatie bevordert of ook de houding ten opzichte
van vak is maar weer de vraag. Heel veel is hier niet over bekend in de literatuur.
Het is en blijft een samenspel tussen docent en leerling, die ervoor zal moeten
zorgen, dat het leerproces voldoende goed genoeg is.

Overzichtscurriculum
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de vakstructuur van het schoolvak
scheikunde. Het onderwijsprogramma berust meestal op een logische behandeling
van de concepten binnen een soort overzichtscurriculum, waarin de inleiding al over
gesproken is. Het examenprogramma is ook een verzameling van concepten, die
door de leerling beheerst moeten worden en de enige samenhang die daarin te
vinden is als ware het overzichtscurriculum.
Het huidige onderwijs wordt via een logische opbouw van de conceptenlijn
gedoceerd, waarbij soms als inleiding of als extra de context in de maatschappij ook
verteld wordt. Het is naar mijn mening nu zo, dat het overzichtscurriculum een
belangrijk gegeven is.

Doel
Hoofdzakelijk wordt het doel voor het vak scheikunde bepaald door de eisen die aan
het examenprogramma gesteld worden. Er zijn eindtermen opgesteld, vaardigheden
en scheikundige concepten, die als bekend aangenomen moet worden. Door een
nieuwe benadering te kiezen, zal dit doel ook veranderen. Dit wordt ook door Heleen
Driessen beschreven in haar artikel [2] in de NVOX. Hierin worden de veranderingen
over het examenprogramma beschreven, die nodig zijn om een context-concept
benadering toe te gaan passen. Vanaf 2007 wordt een zogenaamd klassiek
examenprogramma ingevoerd en in 2010 het examenprogramma voor het nieuwe
scheikunde. Hoe lang deze examenprogramma’s naast elkaar lopen is nog nader te
bepalen. Het nieuwe examenprogramma bepaalt dus in grote mate in hoeverre de
context concept benadering zal gaan slagen.

2.2 De gewenste verandering
In de inleiding is dat al vermeld, want het vak scheikunde gaat op de middelbare
school veranderen. Op de website www.nieuwescheikunde.nl is hierover meer te
lezen. De commissie van Koten trekt in haar rapport een aantal conclusie namelijk er
is een noodzaak tot vernieuwing en stelt voor om in het nieuwe
scheikundeprogramma uit te gaan van de context-concept benadering. Scheikunde
neemt het voortouw door deze context-concept benadering toe te passen en
daardoor bijdraagt aan het versterken van de samenhang tussen de bètavakken. De
ontwikkeling van dit programma zou moeten beginnen in het derde leerjaar, door
nieuw lesmateriaal te ontwikkelen d.m.v. kleinschalige projecten met ondersteuning
van deskundigen uit te voeren in de praktijk. Als laatste stelt de commissie dat het
enthousiasme van de docent de motor voor het vernieuwingsproces is en met ruimte
voor toekomstige vernieuwing er eigen keuzes gemaakt kunnen worden door docent
en school.
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Verder stelt de commissie van Koten dat het examenprogramma voor scheikunde
rond 2 centrale concepten namelijk het molecuul concept: materie is opgebouwd uit
moleculen of andere deeltje zoals atomen, ionen; en het micro/macro concept het
verband tussen de moleculaire en de macroscopische eigenschappen, ontworpen zou
moeten worden. Volgens Goedhart [3] worden in vergelijking met een buitenlandse
context-concept benadering een aantal concepten weggelaten, met de daaruit
volgende conclusie, dat de commissie deze concepten niet belangrijk zou vinden. Dit
is naar mijn idee kort door de bocht, aangezien het rapport van de commissie van
koten duidelijke ruimte overlaat om met “het veld” tot deze keuzes te komen. In een
context-concept benadering zal vooral gekeken moeten worden naar welke
chemische kennis(concepten) nodig is om het probleem (de context) te behandelen.
Zoals in hoofdstuk 1 al naar voren is gekomen, is het begrip context ruim
gedefinieerd.
Van Driel ea hebben onderzocht hoe scheikunde docenten denken over het
onderwijzen en leren van het vak scheikunde. In [4] hebben ze naar aanleiding van
de verandering van het curriculum naar een context-concept benadering een
vragenlijst rondgestuurd naar een deel van de Nederlandse scheikunde docenten,
waaruit ze de conclusie trekken, dat veel docenten een combinatie willen van een
concept gecentreerd curriculum en een context gecentreerd curriculum.

2.3 Conclusie
Er kan nog steeds beweerd worden, dat de context-concept benadering al deels
wordt toegepast in het huidige Nederlandse onderwijs en dat alleen de inhoud van
het vak wordt aangepakt. Dit is niet geheel waar, dit zal in de volgende
hoofdstukken duidelijk worden als er gekeken wordt naar de buitenlandse methoden
en andere factoren die van belang zijn bij een invoering van een context-concept
benadering in het voorgezet onderwijs voor het schoolvak scheikunde. Wat wel
duidelijk is, dat de huidige docenten het context-concept benadering moeten gaan
dragen.

Literatuur
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2. Driessen H, ‘Klassiek’ examenprogramma 2007 en Nieuwe scheikunde,
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4. Driel J.H. van ea, The conceptions of chemistry teachers about teaching and
learning in the context of a curriculum, innovation, International Journal of
Science Education 25, 25 februari 2005, volume 27, no 3
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3 Beoordeling bestaande Context-Concept methodes
In het buitenland staat de ontwikkeling van het middelbare schoolvak scheikunde
niet stil, daarom is het zinvol om in de literatuurscriptie de bestaande methodes mee
te nemen en van hun resultaten te leren. Aangezien de ontwikkeling betreffende
context-concept in het buitenland net zoals in Nederland relatief nieuw is, begin
jaren 90, zijn er relatief weinig kritische artikelen te vinden over deze methodes.
Daarom wordt in dit hoofdstuk met gezond verstand gekeken naar deze methodes en
waar de verschillen liggen in onderwijssystemen, worden deze in rekening genomen.
In Bennet [1] wordt een algemene verhaal beschreven over het onderwerp, maar
ook over de bestaande methodes van Salters en Chemistry in the Community. Het
artikel van Goedhart [2] heeft ongeveer dezelfde opbouw en komt tot dezelfde
conclusie, daarom wordt het hoofdstuk als mooi startpunt beschouwd om meer te
weten te komen over het onderwerp. In [1] wordt ook beschreven het effect van een
context-concept benadering op de inhoud van een scheikunde curriculum. Een echte
op context gebaseerde aanpak werkt als volgt, de ontwerpers beslissen welke
contexten relevant zijn om te leren. En uit deze contexten volgen dan meteen de
concepten die van belang zijn. De volgende paragraaf gaat over de methode van
Salters en hierin bleek het periodiek systeem niet van belang te zijn voor de
contexten. Zelf kan ik me wel voorstellen, dat dit in een examenprogramma wel
terug komt omdat het belang van de geschiedenis van de scheikunde of breed gezien
de natuurwetenschap wel belangrijk kan als algemene ontwikkeling voor de
middelbare scholier.

3.1 Salters
Salters Advanced Chemistry zoals het officieel heet, bestaat ruwweg uit 3 delen,
namelijk de verhaallijn, de chemische ideeën en de activiteiten. De verhaallijn zorgt
voor een logische vervolg in contexten, de concepten worden gevormd door het
chemische idee en de activiteiten zijn bedoeld om de concepten en de contexten met
elkaar te verbinden en meer achtergrond informatie cq diepgang te bevorderen. Als
je deze methode vergelijkt met bijvoorbeeld Curie een welbekende methode in het
scheikunde onderwijs, zijn er redelijk wat overkomsten. Het theorieboek wat Curie
gebruikt, kan beschouwd worden als de verhaallijn die Salters gebruikt, verder is er
een opgavenboek met uitwerkingen en die kunnen beschouwd worden als het
zichzelf eigen maken van de chemische ideeën. De docent zelf zal met Curie wat
meer initiatief moeten tonen door activiteiten en verder is de scheiding tussen
theorie en opgavenboek niet zo strikt. De nadruk bij Salters ligt toch ook vooral op
de concepten en de context, waaruit wel gewerkt wordt, heeft volgens mij toch
vooral een motiverende middel. De kracht van een context-concept methode zal ook
bij een methode als Salters uit de docent moeten komen en vooral hoe deze
tegenover deze manier van lesgegeven staat. Wat is volgens deze docent het
leerdoel van het vak scheikunde. Zie het artikel van Venville, verderop in het
verslag.

3.2 Chemcomm
De American Chemical Society(ACS) is verantwoordelijk voor de context-concept
methode van Chemistry in the Community(afgekort ChemCom). Deze methode
verschilt ten opzichte van Salters in het feit, dat deze de docent in de
docentenhandleiding meerdere ideeën aandraagt om de context binnen de lessen te
brengen. Vanzelfsprekend hoort een scheikundedocent ook z'n vak te ontwikkelen,
maar kan door tijdsgebrek hier niet aan toekomen en zal dus snel vervallen in z'n
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gebruikelijk stramien van lesgeven. Op het eerste gezicht lijkt me deze methode
meer op een context-concept methode dan de salters methode. Wel moet gezegd
worden, dat de onderwijssystemen in de Verenigde Staten, Engeland en natuurlijk
Nederland verschillen. In Nederland wordt het vak Algemene Natuurwetenschappen
(ANW) gegeven, dit is voor waarschijnlijk leerlingen met een Natuur profiel een deels
overbodig vak. Zeker als het scheikunde onderwijs nog meer in de richting gaat van
de context-concept methode. Of deze verschuiving net zulke gevolgen heeft als in de
Verenigde Staten waar gesteld wordt door docenten dat het aantal studenten, dat in
een scheikundige studie gaan volgen, ook zal gaan toenemen in Nederland is
natuurlijk maar weer de grote vraag. Belangrijke vraag is natuurlijk moet het
scheikunde onderwijs als leerdoel hebben, leerlingen voor te bereiden op specifiek
alleen het hoger onderwijs die een grote relevante scheikundebasis nodig heeft. De
open literatuur leidt vooral tot voordelen, die relevante context-concept methode
aandragen, maar de behaalde leerdoelen worden niet expliciet gemeld.

3.3 Chik en andere aandachtspunten
Naar mijn idee heeft de methode van de Duitse Groep Chemie in Kontekt(CHiK),
gekeken naar de Salters en ChemCom en is het vooral een voortbouwen op de
genoemde methodes. Goedhart [2] beschrijft dit goed in z’n artikel en volgens hem
zijn er 4 fasen te ontdekken in de didactische methode van CHIK namelijk
• de kennismaking
• de nieuwsgierigheid en planning
• de verwerking
• de verdieping en vernetting
Vergelijkend met het vorige hoofdstuk in dit verslag, kan gezegd worden, dat de 1ste
2 fases samengenomen zijn. Hij prijst de voorkoming van verwarring van bepaalde
begrippen, door nieuwe begrippen in te voeren, zoals bouwsteen in plaats van
deeltje. Een mooie conclusie over deze methode is als volgt: Het gaat er niet om dat
leerlingen de wetenschappelijke correcte interpretatie van een verschijnsel geven
maar dat de beoordeling van de correctheid van een interpretatie afhangt van het
moment in het leerproces. Ik vermoed dat veel leraren niet gewend zijn op deze
wijze naar een leerproces van hun leerlingen te kijken en de consequenties te
aanvaarden, aldus Goedhart.

3.4 Conclusie
De bestaande buitenlandse didactische methodes bestaan al langer dan in
Nederland. Deze hebben vanzelfsprekend een ontwikkeling doorgemaakt. Hiervan
kan geleerd worden, als een context-concept benadering ontwikkeld wordt voor de
Nederlandse situatie. Dit zal meer uitgebreid moeten worden gedaan, dan alleen met
behulp van een literatuuronderzoek, maar in de volgende hoofdstukken wordt hier
een aanzet toe gedaan.
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4 Invoering Context-Concept in Nederland
In het zoekproces zijn artikelen bestudeerd en aantal zijn al verwerkt in voorgaande
hoofdstukken, maar het merendeel welke relevant zijn, worden in dit hoofdstuk
behandeld. Uit deze artikelen kunnen onderwerpen naar voren komen, die van
belang zijn als er een context-concept benadering wordt ingevoerd in Nederland.
Nadat de belangrijke punten uit de artikelen zijn gedestilleerd, zal als laatste in dit
hoofdstuk algemene conclusies getrokken worden over de belangrijke zaken die uit
deze artikelen voortvloeien.

4.1 Artikelen in de literatuur en op internet
Beasley W [1]
Volgens hem moet als er onderwezen wordt in context-concept onderwijs er een
radicale verschuiving van 180 graden gemaakt worden. Om in de geest van het
context-concept benadering te werken, zullen de materialen die gebruikt worden
omgezet moeten worden naar bruikbaar materiaal. Hierdoor komt de nadruk minder
te liggen op leren van wetenschappelijke feiten en informatie, maar meer een begrip
kweken om wetenschappelijke begrippen beter te begrijpen en aanleg te ontwikkelen
voor meer onderzoekvaardigheden. Minder bestuderen van zaken in disciplines, maar
meer leren in onderwerpen in context van onderzoek, technologie, wetenschappelijk
in persoonlijke levenssfeer en sociaal perspectief en geschiedenis van natuur van
wetenschap. Minder scheiden van wetenschappelijk kennis en wetenschappelijke
inhoud, maar meer integreren van alle aspecten van de wetenschappelijke inhoud.
Minder alle wetenschappelijke onderwerpen onderwijzen, maar bestuderen van een
aantal fundamentele wetenschappelijke concepten. Minder implementeren van
onderzoeksvaardigheden als een soort proces, maar meer als een instructiestrategie,
houdingen en ideeën, die geleerd kunnen worden.
Om het succesvol te laten zijn, zullen docenten de context moeten leren zien als
startpunt voor de leerling om wetenschap te bestuderen. In deze context zullen
intelligente vragen op geroepen moeten worden in de beleving van de leerlingen,
zodat er een raamwerk ontstaat, waaruit logische leerling-activiteiten volgen. De
leerdoelen zullen altijd nog focussen op een concept begrip, onderzoeksvaardigheden
en complexe redeneringen, maar deze worden systematisch ontwikkeld door een
consequentie van leerling activiteiten, die aangewakkerd wordt door een vraag naar
kennis, die nodig is om het te begrijpen. Dit wordt gedaan door de vragen die aan
het begin van de context gesteld worden om daarop een antwoord te krijgen. Dit
verlangt dus wel een verandering in leerling en docent gedrag.
Een verandering van context-concept methode in nederland, kan op basis van in z’n
geheel, maar de veranderingen zullen lokaal plaats moeten vinden in de klas. De
voorwaarde om context-concept te willen laten slagen ligt ook in het feit, dat de
snelheid van professionele ontwikkeling van de docenten groter moeten zijn dan de
verandering van doceren in context.
Oftewel in mijn eigen woorden de leerdoelen die geleerd moeten worden zijn
belangrijker dan de manier waarop het geleerd wordt. Of anders gezegd, de eisen
van het examenprogramma moeten in lijn liggen met de te onderwijzen
werkmethode, als er niet getoetst wordt in de gedachte van context-concept, zal de
verandering naar deze methode niet plaats vinden.
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Sande
In [2] wordt op kleinschalig onderzoek gedaan naar het micro/macro concept gesteld
zoals Commissie van Koten definieert. Hierin worden een aantal docenten indirect en
direct gevraagd naar mening over dit onderwerp. Er wordt in de discussie een zeker
link gelegd met de scheikundige methode, maar zelf kan ik daaruit concluderen, dat
de docenten zelf toch aan gaan passen, zodat ze een goede context creëren om de
stof over te brengen.

Oversby
In [3] geeft Oversby een overzicht van deze methode. De motivatie van de leerling
neemt toe (Ramsden, Key), maar dat er weinig verschil in de opgedane kennis is ten
opzichte van traditionele methodes. (Barker&Millar, Ramsden&Barber en GutwillWise, stelt zelfs, dat het context onderwijs beter is). Aanbevelingen zijn, dat de
overdrachtsfuncties niet goed zijn onderzocht, net zoals de professionele
ontwikkeling van de docent.

Ramsden, Barker, Mayoh
In [4] Ramsden is de conclusie dat context-concept werkt, ook in Campbell blijkt dat
context concept werkt in het buitenland. Uit [6] Lubben kan afgeleidt worden dat het
in Nederland al deels context-concept is, want concepten zonder context is
onmogelijk, maar ook met een stapje verder zal het aan de docent moeten liggen, of
deze zaken oppakt uit de vragen die ontstaan. Er is een andere houding nodig van
docenten namelijk een actievere in plaats van alleen van kennisbron. In [7] Mayoh
wordt dit weer benadrukt, docenten moeten de buitenwereld in de klas kunnen
brengen, dit kan ondersteund worden door goed materiaal.

Goedhart
Goedhart beweert hetzelfde over de toegenomen motivatie en gelijkblijvende kennis
in [8]. Hij gaat zelfs een stapje verder door te beweren, dat onderwijs zonder
context geen zin heeft. Dit gebeurt wel in met achtneming dat de context heel breed
wordt gedefinieerd door hem, dat scheikunde zonder verbanden met de
maatschappelijk werkelijkheid zinloos is.
Belangrijk is dus ook om de juiste contexten te kiezen. Er is volgens hem een grote
variëteit te ontdekken in de door context aangeduide situaties. Hij maakt de
volgende onderverdeling: leefwereldcontexten, maatschappelijke contexten en
wetenschappelijke contexten. Dit omdat de wetenschap op een bepaalde manier
kennis verzamelt.

Bennet
Het hoofdstuk Context-Based approaches to the teaching of chemistry: What are
they and what are their effects? geschreven door Bennet en Holman in Chemical
Education: Towards Research-based Practice, geeft naast een review over Salters
ook een goede aanzet tot welke factoren van belang zijn bij een invoering van een
context concept benadering. Kort samengevat betekent dit een meer toegepast
ontwerp van het curriculum, effecten van scholieren op de begripsvorming, effecten
van scholieren hoe ze tegen scheikunde aankijken, en als laatste maar niet
onbelangrijke de effecten op docenten.
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Campbell & Lubben
Volgens Campbell en Lubben [9] zijn er drie categorieën, waarin leerling motivatie en
interesse toeneemt bij wetenschappelijke onderwijs en deelname in klasse
interacties. Als er in lessen wordt gewerkt aan persoonlijke nuttige toepassing van
wetenschappen, als de activiteiten in de les aanspreken op hun ervaring en kennis
en als er contentieuze discussie aan deel kunnen nemen. Verder proberen ze in het
artikelen duidelijke te maken, hoe docenten via contexten leerlingen kunnen helpen
bij het verduidelijken van de wetenschap in situaties van alledag.

George& Lubben
In [10] beschreven de auteurs hun werkwijze, waarbij ze gekeken hebben, hoe ze
docenten konden begeleiden op het gebied van het ontwikkelen van contextgebaseerd materiaal. Met workshops hebben ze onderzocht, hoe docenten hier tegen
over staan. Het betroffen ervaren docenten en de conclusies zijn ook, dat de
professionele groei toeneemt, door de verandering, om de goede contexten te
kiezen, die nodig zijn voor het te behandelende onderwerp in de les.

Gutwill-Wise
In het artikel [11] van Joshua P. Gutwill-Wise wordt beschreven hoe een contextconcept benadering kan werken op een universiteit in Amerika. Dit artikel is
waarschijnlijk een vervolg op [12]. Maar belangrijk uit dit artikel is, is dat de
materialen niet goed waren uitgewerkt en dat de studenten ook niet blij waren dat ze
deelnamen aan een experiment. Ze hebben het gewone vak en het nieuwe vak naast
elkaar uitgevoerd. Een belangrijke opmerking van een student was ook, dat de
verandering ten opzichte van de middelbare school niet prettig vond. De verandering
betrof natuurlijk de context-concept benadering waar hij of zij niet mee bekend was.
Mijn conclusie is dan ook, dat de overgang tussen de middelbare school en de
universiteit, niet een gehele andere aanpak moet zijn.

Journal of Chemical Education
De overgang van middelbare school naar het hogere onderwijs komt ook ter spraken
in artikelen, die gevonden zijn in het Amerikaanse tijdschrift “Journal of Chemical
Education. In brieven [13] in 1998 tussen docenten wordt het Chemcom curriculum
besproken. Duidelijke is dat de voorstander namelijk Carole Magnusson, de positieve
effecten van de chemcom curriculum ziet en dat de tegenstanders wat behoudend
zijn. Ze vragen zich af of de overgang naar de universiteit problemen op levert,
vooral voor de studenten die een natuurwetenschappelijke major kiezen. Het is
vooral een welles nietes verhaal, waaruit duidelijk wordt, dat de chemcom studenten
wel extra interesse tonen in scheikunde. De motivatie neemt wel toe, maar de vraag
blijft of dit leidt tot meer en betere studenten. Duidelijk is wel, dat een contextconcept benadering niet moet leiden tot versimpeling van het vak, maar meer een
verdieping vanuit de context, wat leidt tot een hogere aantal blijvende studenten op
de universiteit
Overige artikelen in het tijdschrift gaan over scheikundeonderwijs op de universiteit
voor niet natuurwetenschappelijke majors. Deze voorbeelden van contexten zoals
Begrijpen van het broeikaseffect, is opwarming van de aarde echt?[14],
Thermodynamica in context[15] geven aan, dat het mogelijk is en dat de motivatie
ook toeneemt, dit blijkt uit onderzoeken, die ze gedaan hebben. Volgens deze
artikelen zitten er weinig nadelen aan. Maar zelf denk ik dat het vooral ligt aan het
materiaal en de manier waarop docenten ermee om gaan, bepaalt hoe succesvol het
zal zijn.
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Westbroek ea
In het artikel [16] van Hanna Westbroek, Kees Klaasen, Astrid Bulte en Albert Pilot,
geven ze een goed overzicht waarom en hoe het scheikunde onderwijs in Nederland
zou moeten veranderen. Naast dit mooie overzicht komen ze ook tot de conclusie,
dat het ontwerpen van een zinvolle scheikunde onderwijs, onder belicht is in de
wetenschappelijk onderzoeksonderwijs. Door hier mee aandacht aan te besteden, zal
de leerdoelen van scheikunde ook veranderen.

Leerdoelen
De leerdoelen voor het schoolvak scheikunde zijn vastgelegd door het ministerie van
onderwijs in het examenprogramma. Dit worden ook wel de einddoelen van het vak
scheikunde genoemd, deze bestaan uit (algemene) vaardigheden, scheikundige
concepten en hoe de leerling(e) deze vaardigheden cq scheikundige moet toepassen.
Het huidige examenprogramma is vooral gebaseerd op concepten, waarbij de tijdslijn
van de gedoceerde vorm meestal in de vorm is van een overzichtscurriculum. Als de
context-concept benadering toegepast wordt, zal dit leerdoel moeten gaan
verschuiven van conceptenlijn naar een contexten lijn. Om geen verwarring te
stichten zal eerst in dit hoofdstuk de begrippen leerdoelen, contexten en concepten
worden toegelicht.

Siqueira
In voorgaande stukken in dit verslag is veel gesproken over leerdoelen. In artikel
[17] wordt helder uitgelegd hoe leerdoelen zich ontwikkelen door concepten en
contexten. Hierbij refereren ze aantal artikelen waaronder Ambjorn Naeve, volgens
hem is een idee(concept) een representatie van een subjectieve ervaring. Kennis
begrip is de verzameling van zulke ideeën, waarin elke individu, constant vergelijkt
met de omgeving op verschillende manieren. Ook stelt Siqueira dat feiten en
contexten onderhevig zijn aan interacties om ze te begrijpen en het kan zinvol zijn
om ze ter discussie te stellen om deze feiten in hun omgeving te plaatsen.
De leerinteracties en kennisdoelen bepalen wat geleerd is en wat geleerd moet
worden, zo dat het gemakkelijker wordt om feitenkennis te leren en eenvoudiger
wordt en de lerende gemotiveerder wordt. De relatie tussen de verbeelding en de
context als mede de relatie tussen verbeelding en representatie zal ervoor zorgen
dat een betere interactie en verbeelding door dezelfde of complementaire contexten
en representaties ontstaan. De verbeeldingen in het algemene vinden plaats als
eenvoudigere concepten worden beschouwd.
Kort samengevat, als de concepten vanuit een begrijpelijke context worden geleerd,
zal dit eenvoudiger gaan, maar ook het concept op zich moet eenvoudig
gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld over het algemeen kan een flowsheet over een
fabriek, makkelijkere worden geïnterpreteerd dan een beschrijving van de fabriek.

Venville
In het artikel van Venville ea [18] wordt de suggestie gewekt om leerling beter
begrip te laten krijgen van toepassingen van natuurwetenschappelijke concepten in
de context van een geïntegreerd curriculum. Hierin worden een aantal factoren
aangegeven die van belang als men dit wel doorvoeren, namelijk vanzelfsprekend de
leerling, daarnaast natuurlijk ook de leraren en op de laatste plaats ook de ouders.
In het artikel stellen ze zich de volgende vraag, kunnen docenten hun leerlingen
motiveren door te laten leren in geïntegreerde contexten of laten leren op de
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traditionele manier door kennis te verschaffen zodat er een basis ontstaat voor een
op discipline gebaseerde toekomstige studie? Wat nog niet helder is of deze twee
aanpakken, naast elkaar kunnen bestaan, dat is dat leerlingen kennis kunnen
toepassen begrijpen van de afzonderlijke disciplines, terwijl ze op hetzelfde moment
aan het werken zijn aan geïntegreerde taken. Het onderzoek wat ze hebben
uitgevoerd is aan de hand van een betreffende een boot die aangedreven wordt op
zonne-energie, deze wordt als context gebruikt om de leerlingen meer te weten te
laten over elektriciteit. De conclusie van de onderzoekers is, dat sommige formele
natuurwetenschappelijk concepten direct op de leerlingen overgebracht werden.

Overige artikelen in het zoekprofiel
De overige artikelen in het zoekprofiel zijn niet allemaal relevant voor het
onderwerp, sommige zijn wel informatief, maar extra informatie levert het niet voor
het verslag. Daarom worden ze ook niet apart opgenomen in het verslag.

4.2 Conclusie
Uit het literatuuronderzoek blijkt de ontwikkeling van materiaal belangrijk is, met
hetzelfde materiaal kan er wel een verandering optreden, maar die is niet zo groot
als het zou zijn als deze worden aangepast. Maar naast het materiaal is het ook van
belang, dat scheikunde docenten op een andere manier gaan lesgeven om een
context-concept benadering te laten slagen. Het is op een andere manier aankijken
tegenover het vak en het leerproces van de leerling. Maar net zoals de docent, zal de
leerling ook een actievere houding moeten hebben, zodat de docent het contextconcept proces alleen hoeft te sturen. Overeenkomstig met de fases beschreven in
hoofdstuk 1, zal fase 3 deels al plaatsvinden. Als uit een context wordt lesgegeven,
zal de vernieuwing vooral liggen in de fases 1 en 2. Tevens zal de overgang tussen
het hoger onderwijs en het middelbare onderwijs wat betreft leerstijl op elkaar aan
gepast moeten worden.
Als men besluit om de context-concept benadering te gaan toepassen, zal dit terug
moeten komen in het examenprogramma. Dit zal dan ook leiden tot de verandering
in docentengedrag en de aanpassing voor docenten zal dan ook minder moeizaam
verlopen. Ook zullen leerlingen pragmatisch naar het vak blijven kijken, want wat
wordt getoetst, daarop zullen ze hun eigen leerdoelen op afstemmen. Om het
examenprogramma te kunnen aanpassen is het van belang om eenduidigheid te
hebben over het leerdoel(en) van het vak scheikunde. Voor een context concept
benadering moet een leerdoel zijn om de leerlingen vanuit een context te laten
werken aan scheikundige concepten. Ze zullen zelf door ervaring dmv practica, eigen
ervaringen en (open) opdrachten hun eigen conceptvorming moeten creëren, welke
op den duur zal leiden, tot de wetenschappelijke aanvaardbare goed gedefinieerde
concepten.
Maar het resultaat zal dan ook hopelijk zijn, dat er meer leerlingen een
natuurwetenschappelijke vervolgopleiding gaan kiezen, doordat de motivatie
toeneemt. Wel moet er gewaakt worden voor dat het vak scheikunde niet
eenvoudiger wordt, maar wel interessanter.
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5 Voorbeeld Context-concept
5.1 Contexten ontwikkeling
Naar mijn idee goede voorbeelden van contexten.
Periodiek Systeem wat is het nut?
Subcontext: Het ontstaan van het periodiek systeem (internet onderzoekje)
Subcontext: Zuurstof (element), Zuurstof(atoom) & zuurstof(molecuul) (Verschillen
moeten in deze context duidelijk worden.
Grafiet en diamant, chemisch hetzelfde?
Subcontext: Wat is het verschil tussen atoom en molecuulstructuur?
Subcontext: In wat voor vormen komt het C-atoom voor?
Subcontext: Bindingen tussen koolstof altijd hetzelfde?
Broeikasgassen: Bij welke hoeveelheid zijn ze schadelijk?
Subcontext: Wat zijn broeikasgassen? (Uitzoeken, literatuuronderzoek)
Subcontext: Wat doen broeikasgassen? (Uitzoeken, reacties etc)
Subcontext: Wanneer zijn broeikasgassen schadelijk? (kwalitatief: mac waarde etc
giftigheid, kwantitatief: Rekenen aan grenzen)
Plastics: Zijn ze zo milieuvervuilend?
Subcontext: Plasticrecycling, nuttig?( Economische en milieu verantwoording)
Subcontext: Wat is plastic? (polymeren, afbreekbaarheid
Nog een voorbeeld, tijdens mijn stage periode vroeg ik me af als procestechnoloog
wat de zin was van het onderwerp buffers. Het begrip buffervorming is natuurlijk van
belang het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder buffervorming in ons
bloed, zouden wij niet kunnen functioneren. Examenvragen op het centraal examen
zouden bijvoorbeeld in die trant kunnen liggen, geef een voorbeeld waarbij de
werking van buffers belangrijk is. Het rekenen aan buffers zou natuurlijk hetzelfde
kunnen blijven, maar als dit vanuit een context behandeld zou worden, is de
bovenstaande vraag eenvoudig te behandelen.
De volgorde van bedenken wat, dat ik eerst de 2 contexten broeikasgassen en
plastics had bedacht en daarbij nagedacht hebt, wat is hiervoor nodig aan chemische
kennis om deze goed te begrijpen en daaruit zijn de 2 bovenstaande contexten
uitgekomen namelijk Periodiek Systeem wat is het nut? en Grafiet en diamant,
chemisch hetzelfde?. Naar mijn mening zou zo ook het programma ontwikkeld
moeten worden. Op het centraal examen stel je een context vast, die de leerlingen
moeten begrijpen en de weg erna toe, worden de contexten behandeld, die de
docenten aanspreken om toe dat ene context te komen. Bijvoorbeeld leerlingen met
profiel N&G zouden als context op het examen het menselijk lichaam kunnen hebben
en leerlingen met profiel N&T zouden een chemische fabriek als context kunnen
hebben.

5.2 Voorbeeld neerslagreacties:
Het deeltjesconcept is volgens de commissie van Koten een van de twee concepten.
Als voorbeeld kan je nemen zout, als het vast is, zit het in een mooie structuur.
Bijvoorbeeld Kaliumjodide formule KI. Het zout kan beschouwd worden als een
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metaalion, welke positief geladen is en een niet metaal ion, welke negatief geladen
is. Stel we lossen KI op, dan krijg je KI(s) → K+(aq) + I-(aq), door deze
reactievergelijking te geven, is de bedoeling dat leerlingen zien, dat ionen andere
deeltjes zijn dan zoutdeeltjes. Door andere zouten als voorbeeld te nemen, hoop je
dat ze door hebben dat de deeltjes zich anders gedragen.
Een ander voorbeeld is loodnitraat formule Pb(NO3)2, als je dit zout oplost krijg je
Pb(NO3)2(s) → Pb2+(aq) + 2 NO3-(aq). Door te zeggen, dat sommige ionen niet graag
in oplossing zitten zou je kunnen aanduiden, dat als je de 2 oplossingen bij elkaar
voegt, dat er Pb2+(aq) + 2 I-(aq) → PbI2(s) en dat er loodjodide ontstaat. Deze
gehele denkwijze is op de oude manier van scheikunde geven. (In mijn middelbare
schooltijd(1992-1998) is dit mij via tekeningen op het bord duidelijk uitgelegd). Stel
als je dit op een context-concept benadering zou willen uitvoeren in de klas, dan zou
je kunnnen bedenken, dat het zinvol is om de leerlingen een experiment uit te
voeren. Hierdoor kunnnen ze met eigen ogen zien, wat er gebeurt. Het lesmateriaal
zou kunnen bestaan uit een voorgeprogrammeerd werkplan, dat er als volgt uit zou
kunnen zien:
1. Voeg een spatel van zout 1 Kaliumjodide toe aan reageerbuis 1 en 3
2. Doe dit ook voor zout 2 loodnitraat, maar dan voor reageerbuis 2 en 3.
3. Voeg water toe aan reageerbuis 1 en 2 en schud goed.
4. Noteer je waarnemingen
5. Voeg de helft van reageerbuis 1 toe aan reageerbuis 2 en damp de rest van
de vloeistof in reageerbuis 1 in. Noteer je waarnemingen.
6. De nieuwe inhoud van reageerbuis 2, filtreren en het filtraat ook indampen.
7. Voeg water toe aan reageerbuis 3 en noteer je waarnemingen.
Na dit
•
•
•
•

practicum zou een soort discussie klassikaal kunnen plaatsvinden:
De deeltjes tijdens het experiment
De waarnemingen tijdens het experiment
De invloed van het water
Chemische reacties of niet?

Na deze discussie kan de docent nog wat afspraken toelichten die in de wetenschap
gemaakt zijn, door bijvoorbeeld dat de zouten opgedeeld worden in ionen en dat de
reactie die plaatsvindt een neerslagreactie etc is.
Uit deze betrekkelijke wetenschappelijke context, maar wel uit te voeren door
leerlingen, kan men ook nog dieper concepten naar voren halen, zoals de
thermodynamica. Dit is natuurlijk afhankelijk hoe de discussie loopt en op wat voor
plaats het in het curriculum wordt behandeld.

5.3 Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik proberen aan te tonen, door voorbeelden te geven, dat er
anders na het leerproces gekeken zal moeten worden, als de context-concept
benadering ingevoerd gaat worden. De docent zal anders tegen het leerproces
aankijken, doordat deze juist de eigen manier van conceptvorming zal moeten gaan
bevorderen en de verdieping van concepten op wetenschappelijke definities in het
begin zal moeten laten varen. Tevens zal de leerling actiever bezig moeten zijn met
het proces van leren. De afwachtende houding van geef mij maar opdrachten en ik
voer ze uit, moet verleden tijd zijn, door te zorgen, dat deze opdrachten uit zichzelf
gemaakt gaan worden, doordat vanuit de context gewerkt wordt en hier een
zogenaamde motiverende werking vanuit zal gaan.
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Conclusies en Aanbevelingen
In dit verslag is geprobeerd om een overzicht te geven over de factoren die van
belang zijn bij een opzet voor context-concept in het voortgezet onderwijs. In
hoofdstuk 1 is daarom ook ingegaan op wat de context-concept benadering inhoudt.
Uit hoofdstuk 2 wordt geleerd, dat het belangrijk is, dat er verschillende leerlingen
zijn en dat de gekozen contexten en het te ontwikkelen examenprogramma, daarop
aan zal moeten sluiten. In hoofdstuk 3 worden de buitenlandse context-concept
methodes onder de loep genomen. Een deel van de benodigde veranderingen wordt
al toegepast in Nederland door docenten, door practica etc, maar de denktrant van
docenten zal wel moeten veranderen. Dit komt ook terug in hoofdstuk 4, waarin
verder uit het zoekproces naar voren komt, dat de ontwikkeling van materiaal
belangrijk is. De ondersteuning van het materiaal moet in alle fases terugkomen.
Fase 3 is wel de bekendste voor de docenten, maar deze zullen moeten leren om net
iets anders tegen het proces aan te kijken. De leerling zal ook actiever aan het
leerproces moeten deelnemen, door zelf actief te zijn in de fase 1 en 2. Hierdoor zal
er beter materiaal ontwikkeld kunnen worden, want de enige manier om het nieuwe
materiaal te ontwikkelen is het uit te proberen in de praktijk. Als laatste is een
hoofdstuk 5 nog een pad beschreven hoe in principe de context-concept benadering
zou moeten werken. Leerdoelen vaststellen, bedenken hoe de concepten in een
context geplaatst kunnen worden, maar het belangrijkste is het uitvoeren en
reflecteren, wat bedacht is ook werkt.
Er is zeer weinig gepubliceerd over hoe het materiaal betreffende context-concept
wordt ontwikkeld. Mijn idee is dat die komt, doordat het vooral door trial and error
wordt ontwikkeld. De docent zal toevallig op een herkenbare context uitkomen voor
de leerling, als deze aan denken is hoe de stof het beste uitgelegd kan worden. Het
proces zal dan ook nooit eindig zijn en de docent zal nog meer een ontwikkelaar
moeten worden, dan deze al is. Als het materiaal ontwikkeld wordt, kan ook besloten
worden hier verschillen in aan te brengen, voor de verschillende leerlingen. In het
internet tijdperk zou dit goed mogelijk moeten zijn, met behulp van licenties zouden
scholen toegang kunnen moeten krijgen tot belangrijke databases, waarin materiaal
te vinden is, wat natuurlijk nog wel ontwikkeld moet worden. Dit als alternatief voor
de “ouderwetse” schoolboeken.
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Opdracht omschrijving
Op het ogenblik staat het examenprogramma scheikunde uit het voortgezet
onderwijs ter discussie. De inhoud en ook de opzet hebben dringend behoefte aan
modernisering. Een voorbeeld van een andere opzet is het gebruik van de context –
concept benadering. Uitgangspunt van het onderwijs zijn (realistische) contexten
waaruit leerlingen concepten leren. Dezelfde begrippen zullen daarna moeten worden
losgemaakt van de specifieke context (geabstraheerd en veralgemeniseert) en weer
in een nieuwe context aan de orde moeten komen. Het gehele examenprogramma
bestaat dus uit een aaneenschakeling van contexten, waarbij de volgorde bepaald
wordt door een logische conceptenlijn. In dit licht is het verstandig om te kijken wat
er in de literatuur bekend is over deze onderwijsvormen en dan vooral wat en hoe
hier in het buitenland al is mee geëxperimenteerd c.q. uitgevoerd is. Dus welke
contexten worden er in het buitenland gebruikt, welke concepten worden dan uit
deze contexten geleerd, en vooral hoe zorgt men ervoor dat de concepten worden
vervlochten met gerelateerde concepten.
Mogelijke invalshoeken zijn dus: overzicht van contexten in het buitenland, de
werking van context-concept onderwijs, just in time knowledge. (Behandel je alle
concepten, die mogelijk in de context voorkomen (just in time knowledge) of
behandel je deze al voordat je leerlingen aan een context laat werken)

Vragen
Welke factoren zijn van belang bij het opzet van een context-concept methode in het
scheikunde onderwijs?
1. Welk onderscheid is er te maken binnen verschillende contexten
a. Wat is de omschrijving van een context
b. Wat is de omschrijving van een concept
c. Welke contexten zijn er en wat voor concepten behandelen deze.
2. Hoe ontwikkelt zich de conceptvorming binnen de context
a. Welke concepten zijn noodzakelijk als basiskennis van de context
b. Welke concepten worden uitgebreid
c. Welke concepten zijn nieuw en zijn af te leiden uit de context.
(Begrippen die geleerd worden of vorming door de context te
behandelen).
d. Welke concepten zijn nieuw en nodig om de context af te leiden en zijn
niet af te leiden uit de context of deze context is er niet geschikt voor
hoe behandel je deze concepten, volgens de just in time knowledge
methode of juist voor de context.
3. Wat voor invloed hebben externe factoren op de invoering van context
concept onderwijs bijvoorbeeld leraren en of leerlinggedrag etc.
1a en b, eigen kennis en met artikelen over het onderwerp context-concept
1c Bekend aan contexten in het buitenland, dus de websites, artikelen etc.
2 recente artikelen/publicaties over het onderwerp.
3 Publicaties over onderwerp in andere landen ervaring etc.
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Synoniemen, termen:
Internationale Onderzoeksgroepen die zich bezig houden met context-concept
onderwijs:
• ChIK (duitse onderzoeksgroep site: http://www.chemie-im-kontext.de/)
• Salters ( Britse onderzoeksgroep site: http://www.salters.co.uk/)
• ChemCom (Chemistry in the Community 4th Edition (ChemCom) is a first
year high school chemistry textbook. The chemistry concepts are organized
around and presented in the context of societal issues. Van de volgende site
afgehaald:
http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=education%5
Ccurriculum%5Cchemcom.html )
De namen van de groepen verkregen via Fer Coenders, TULO Universiteit Twente.
Overige termen, die uit de vragen voortvloeien en uit het zoekproces, waaruit
nieuwe termen geabstraheerd kunnen worden:
• Context/kontext
• Concept/konzept
• just in time knowledge
• chemistry/chemie/scheikunde/chemical
• education/onderwijs/unterricht
• context-based
• CHIK
• Salters
• ChemCom
• Salters advanced chemistry
• modular (approach)

Databases & Zoekstructuren
Informatie die nodig is, zijn publicaties van ervaringen van docenten en leerlingen in
het buitenland en in Nederland over het context-concept onderwijs. Verder natuurlijk
alle benodigde informatie om context-concept onderwijs in te voeren.
Om het zoeken systematisch te laten plaatsvinden, zal als eerste algemene artikelen
gevonden moeten worden, betreffende het onderwerp. Hiervoor is het internet een
handig startpunt, aangezien er een website is over het onderwerp, namelijk het
http://www.nieuwescheikunde.nl/. Het nadeel aan het internet is, natuurlijk dat de
betrouwbaarheid van de gevonden artikelen op betrouwbaarheid onderzocht moet
worden. Daarom is het ook zinvol en wetenschappelijk beter om na deze
oriënterende fase het zoeken systematischer aan te pakken. Hiervoor is de
universiteitsbibliotheek van de universiteit Twente geschikt. Als er gebruik wordt
gemaakt van de internetfaciliteiten, verschaft door de universiteit Twente, dan is ook
toegang beschikbaar, op het internet die voor een normale internetgebruiker niet
aanwezig is. Dit wordt wel aangeduid met het gesloten internet en dan specifieke
toegankelijk
voor
een
student
aan
de
universiteit
Twente.
Deze
universiteitsbibliotheek verschaft inloggegevens, voor artikelen op het internet, die
anders niet beschikbaar zouden zijn. Aangezien de wetenschappelijke literatuur
beschikbaar in de universiteitsbibliotheek ruim is, moet er een keuze gemaakt
worden tussen de bepaalde zoekmachines die beschikbaar worden gesteld aan de
student. In de volgende paragraaf worden deze keuzes toegelicht en de
zoekresultaten met de zoekprofielen in de verschillende zoekmachines geëvalueerd
en natuurlijk de nuttige resultaten gerapporteerd. (Achter de titels, staat vetgedrukt
de verwijzing naar de lijst van volgorde van het lezen, zie lijst zoekvolgorde).
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Gesloten internet/bibliotheek, links via ITBE Universiteitsbibliotheek
Zoals vermeld bestaat de universiteitsbibliotheek niet uit alleen hard-copy materiaal,
maar beschikt de universiteitsbibliotheek ook over een aantal elektronisch
faciliteiten, die niet beschikbaar zijn voor iedereen. Deze faciliteiten worden
opgedeeld in 5 categorieën: frequently used databases, databases for searching or
locating articles, E-journals, E-books en Sources by subject. Deze 5 mogelijkheden
geven op verschillende manieren toegang binnen de wetenschappelijke literatuur die
aanwezig is in de universiteitsbibliotheek. In de oriënterende fase is er gedeelte uit
een boek aangereikt door Fer Coenders, dit boek is opgezocht in de catalogus van de
universiteitsbibliotheek.

De catalogus van de universiteit:
Gevonden met trefwoorden: chemical education:
• Bennet, J. and Holman, J. (2002). Context-based approaches to the teaching
of chemistry: What are they and what are their effects? In J.K. Gilbert et al.
(eds.) Chemical Education: Towards Research-based Practice. (Dordrecht:
Kluwer Academic Press), 165-184 (16)
Als de universiteit een abonnement heeft op een tijdschrift, online of hardcopy kan
dit opgezocht worden in deze database. De catalogus zorgt dan voor een link naar de
betreffende database of tijdschrift.

Databases bereikbaar via ITBE
oftewel het “gesloten” internet:

Universiteitsbibliotheek

website

Een database die gebruikt kan worden om informatie uit onderwijskundige
tijdschriften uit de VS te halen is die van Eric
ERIC:
Context-based 82 hits relevante artikelen:
• http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=EJ658119
Title: What Does It Mean To Teach Physics 'in Context'? A Second Case Study.
Author(s): Vignouli, Vincent; Hart, Christina; Fry, Margaret
Source: Australian Science Teachers' Journal v48 n3 p6-8,10-13 Sep 2002
• http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=EJ633624 (23)
Title: The Impact of Active and Context-based Learning in Introductory
Chemistry Courses: An Early Evaluation of the Modular Approach.
Author(s): Gutwill-Wise, Joshua P.
Source: Journal of Chemical Education v78 n5 p684-90 May 2001
• http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=EJ618754 (25)
Title: Students' Reasoning about Basic Chemical Thermodynamics and
Chemical Bonding: What Changes Occur during a Context-based Post-16
Chemistry Course?
Author(s): Barker, Vanessa; Millar, Robin
Source: International Journal of Science Education v22 n11 p1171-1200 Nov
2000
• http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=eric&an=EJ561852 (24)
Title: The ChemLinks and ModularCHEM Consortia: Using Active and ContextBased Learning To Teach Students How Chemistry Is Actually Done.
Author(s): Anthony, Sharon; Mernitz, Heather; Spencer, Brock; Gutwill,
Joshua; Kegley, Susan; Molinaro, Marco
Source: Journal of Chemical Education v75 n3 p322-24 Mar 1998
• overige resultaten, niet interessant, afwijzing op basis van titel
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Context and concept and chemistry 55 hits
• Beoordeeld op titel en een aantal op samenvatting niet echt relevant
modular And approach And chemistry
• 15 resultaten, bekende artikelen of niet bruikbaar
Uit de artikelen die gevonden zijn, kan het voorkomen, dat deze refereren naar
andere artikelen, die aangemerkt kunnen worden als zogenaamde basisartikelen.
Aangezien het zinvol is om te weten te komen welke van deze basisartikelen ook
geciteerd worden door andere schrijvers, is het web of science een goede
zoekmachine om hier achter te komen. (Science Citation Index Expanded valt
hieronder)
Web of Science:
Volgend artikel geciteerd door Bennet
• Title: How does a context-based approach influence understanding of key
chemical ideas at 16+?
Author(s): Ramsden JM
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 19 (6): 697-710
JUL 1997
Dit artikel wordt ook geciteerd door:
• Title: Learning science through contexts: helping pupils make sense of
everyday situations (20)
Author(s): Campbell B, Lubben F, Dlamini Z
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 22 (3): 239-252
MAR 2000
Dit artikel citeert de volgende artikelen:
• Title: Contextualizing science teaching in Swaziland: Some student reactions
Author(s): Lubben F, Campbell B
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 18 (3): 311-320
APR-MAY 1996
• Title: Using out-of-school experience in science lessons: Reality or rhetoric?
Author(s): Mayoh K, Knutton S
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 19 (7): 849-867
AUG 1997
• Title: SCIENCE - THE SALTERS APPROACH - A CASE-STUDY OF THE PROCESS
OF LARGE-SCALE CURRICULUM-DEVELOPMENT
Author(s): CAMPBELL B, LAZONBY J, MILLAR R, NICOLSON P, RAMSDEN J,
WADDINGTON D
Source: SCIENCE EDUCATION 78 (5): 415-447 SEP 1994
Dit artikel wordt geciteerd door:
o Title: Activity theory as a tool to address the problem of chemistry's
lack of relevance in secondary school chemical education (22)
Author(s): Van Aalsvoort Y
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 26 (13):
1635-1651 OCT
o Title: Facilitating teachers' professional growth through their
involvement in creating context-based materials in science (21)
Author(s): George JM, Lubben F
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT
22 (6): 659-672
TS=Topic / TI=Title
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TS=(context-based) AND SO=(SCIENCE EDUCATION OR INTERNATIONAL JOURNAL
OF SCIENCE EDUCATION OR AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION OR HIGHER
EDUCATION OR JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING OR JOURNAL OF HIGHER
EDUCATION OR JOURNAL OF TEACHER EDUCATION)
• Title: Systematic reviews of research in science education: Rigour or rigidity?
Author(s): Bennett J, Lubben F, Hogarth S, Campbell B (11)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 27 (4): 387-406
MAR 18 2005
• Title: The conceptions of chemistry teachers about teaching and learning in
the context of a curriculum innovation (37)
Author(s): van Driel JH, Bulte AMW, Verloop N
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 27 (3): 303-322
FEB
• Title: Students' reasoning about basic chemical thermodynamics and chemical
bonding: what changes occur during a context-based post-16 chemistry
course? (25)
Author(s): Barker V, Millar R
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 22 (11): 11711200 NOV 2000
• Title: Students' reasoning about chemical reactions: what changes occur
during a context-based post-16 chemistry course? (35)
Author(s): Barker V, Millar R
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 21 (6): 645-665
JUL 1999
TI=(context-based) 96 result 4 ervan al gevonden ook logisch met TS =context-based
volgende op basis van titel relevant:

•

Title: The impact of active and context-based learning in introductory
chemistry courses: An early evaluation of the modular approach (23)
Author(s): Gutwill-Wise JP
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 78 (5): 684-690 MAY 2001

TS = Salters geen nieuwe zinvolle resultaten 38 results, voornamelijk bekende artikelen

TS = chemcom 22 resultaten
• Title: Modeling Matter: New ChemCom strategies to develop student
understanding in high school chemistry.
Author(s): Langdon L, Powers A, Milne R, Heikkinen H
Source: ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 221:
U430-U430 196-COMP Part 1, APR 1 2001
• Title: Improving problem-solving skills in chemistry using ChemCom.
Author(s): Giuliano FJ
Source: ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 219:
U441-U441 1017-CHED Part 1, MAR 26 2000
Document Type: Meeting Abstract
• Title: The ChemCom curriculum (38)
Author(s): Magnusson C
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 75 (6): 691-691 JUN 1998
• Title: The ChemCom curriculum - The authors reply (38)
Author(s): Greenbowe TJ, Sanger MJ
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 75 (6): 691-693 JUN 1998
• Title: The ChemCom curriculum - The reply to the authors (38)
Author(s): Magnusson C
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 75 (6): 693-693 JUN 1998
Document Type: Letter

28

•

Title: Evaluating student success in the chemistry in the community
(ChemCom) program.
Author(s): Abbott CA
Source: ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 211:
11-CHED Part 1, MAR 24 1996
Document Type: Meeting Abstract
• Title: CHEMISTRY IN THE COMMUNITY CHEMCOM - A 5-YEAR EVALUATION
Author(s): SUTMAN FX, BRUCE MH (39)
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 69 (7): 564-567 JUL 1992
• Title: Science-Technology-Society (STS) and ChemCom courses versus
college chemistry courses: Is there a mismatch?
Author(s): Sanger MJ, Greenbowe TJ
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 73 (6): 532-536 JUN 1996
Artikel wordt geciteerd door:
o Title: New directions in teaching chemistry: A philosophical and
pedagogical basis
Author(s): Spencer JN
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 76 (4): 566-569 APR
1999
Artikel wordt geciteerd door:
 Title: Critical thinking in the chemistry classroom and beyond
Author(s): Jacob C (26)
Source: JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 81 (8): 12161223 AUG 2004
TS = Salters Advanced Chemistry: 6 resultaten, bekende artikelen
Chemical Abstract
De chemical abstract wil in de database alles hebben over scheikundige
onderwerpen. Er zal dan ook een overlap zijn met de andere databases, zoals web of
science e.a. Uit ervaring blijkt, dat de nieuwe artikelen gevonden met de chemical
abstract niet leiden tot nieuwe inzichten, maar meestal meer artikelen met dezelfde
inhoud. Voorbeeld een onbekend auteur publiceert over het onderwerp, maar is niet
opgenomen in web of science, maar aangezien het scheikundig onderwerp is wel in
chemical abstract. Een volledige literatuuronderzoek op scheikundig gebied zou dus
moeten beginnen in bijvoorbeeld chemical abstract, dit is niet gedaan en er zijn
externe problemen, waardoor de zoekopdracht in chemical abstracts daarom
achterwegge wordt gelaten. Deze externe problemen komen doordat er beperkte
toegang is tot de database van chemical abstract en de planning waarin de
literatuurscriptie
wordt
uitgevoerd,
hoofdzakelijk
in
juli
en
augustus,
vakantieperiode.
Overig
In web of science kan niet altijd handig gezocht worden, daarom zijn de volgende
databases/tijdschriften ook gebruikt om in te zoeken:
• http://www.jce.divched.org/
Journal of Chemical Education
(oa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 36)
• Ingentaconnect
o Educational review
o International Journal of Science Education
 Context-based, bekende en niet relevante artikelen
• Science education / http://www.springerlink.com
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•

•

2445 journals, waaronder science & education
Advanced search → articles by text Search for: → context and concept
32 resultaten, waarvan 2 zinvol
o Developing Learning Objects through Concepts and Contexts (41)
Sean W.M. Siqueira, M. Helena L.B. Braz, Rubens N. Melo
Lecture Notes in Computer Science Vol 2783 / 2003 485 - 496
o Student understanding and application of science concepts in the
context of an integrated curriculum setting (42)
Grady Venville, Léonie Rennie, John Wallace
International Journal of Science & Math Education Vol 1, Nr 4 449 –
475
education and concept → 31 resultaten, waarvan 1 zinvol
o The Concept of Ideology in Analysis of Fundamental Questions in
Science Education (43)
Sather Jostein
Science Education 12 237-260 2003
Journal of Research in science teaching / wiley
context and concept and education and chemistry
78 resultaten waarvan 3 zinvol
o Progression in high school students (aged 16-18) conceptualizations
about chemical reactions in solution (44)
Hong-Kwen Boo, J. R. Watson
Science Education Volume 85, Issue 5, Date: September 2001, Pages:
568-585
o Relating students' personal frameworks for science learning to their
cognition in collaborative contexts (45)
Kathleen Hogan
Science Education Volume 83, Issue 1, Date: January 1999, Pages: 132
o Learning in Science: A Comparison of Deep and Surface Approaches
(46)
Christine Chin, David E. Brown
Journal of Research in Science Teaching Volume 37, Issue 2, Date:
February 2000, Pages: 109-138
(database psychinfo)
o TI concept TI context and education(zonder education 177 net te veel)
o Relevante artikelen niet aanwezig in UB catalogus, maar ook te
algemeen voor het onderwerp

Open Internet (WWW)
Het internet is zoals eerder gezegd, handig om als startpunt, orienterend informatie
op te zoeken en verder is het zinvol om te kijken of schrijvers uit artikelen,
gevonden tijdens het zoeken op internet gepubliceerd heeft. Het open internet wordt
ook geindexeerd door zoekmachines een goede is www.google.com. Deze wordt
tijdens het zoeken op internet ook veelvuldig gebruik.
Startpunt sites/Startdocumenten(Sommige tips van Fer Coenders)
• http://www.nieuwescheikunde.nl/ (Al gevonden bij een opdracht voor
Vakdidaktiek)
Mediatheek → Publicaties Verkenningscommissie en Commissie Vernieuwing
Scheikunde Meer → :
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Bouwen aan Scheikunde (8.a)
http://www.slo.nl/upload/bestanden/213_Bouwen%20aan%20scheiku
nde.pdf
o Chemie tussen context en concept (8.b)
http://www.slo.nl/upload/bestanden/823_Chemie%20tussen%20conte
xt%20en%20concept.pdf
o http://www.nieuwescheikunde.nl/mediatheek/00004/artikel_NVOX_20
04.pdf/ (15) via dit artikel referenties na Fer, zag ik deze referentie bij
dit artikel staan:
o Bennet, J. and Holman, J. (2002). Context-based approaches to the
teaching of chemistry: What are they and what are their effects? In
J.K. Gilbert et al. (eds.) Chemical Education: Towards Research-based
Practice. (Dordrecht: Kluwer Academic Press), 165-184 (16)
http://www.nieuwescheikunde.nl/ Op deze site zijn verder artikelen te vinden
over scheikunde onderwijs in het algemeen en hoe betrokkene er over
denken over de mogelijke op aanstaande veranderingen. (27, 40)
o

•

http://www.google.com/
•
•
•

•
•
•

Zoekstructuur :
ChIK kontext chemie (7)
o http://www.chemie-im-kontext.de/
salters chemical context (3, 4, 5, 6)
o http://www.salters.co.uk/institute/curriculum_advanced.htm
o http://www1.phys.uu.nl/esera2003/programme/pdf%5C057S3.pdf
chemcom
o http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=educat
ion%5Ccurriculum%5Cchemcom.html
o http://www.lapeer.lib.mi.us/ChemCom/
context concept chemistry education
("chemlinks and modularchem consortia") kom ik ook op wbeasley uit
o http://auth.mhhe.com/physsci/chemistry/cic/ss/index.mhtml (2)
o http://wwwcsi.unian.it/educa/teachmeth/wbeasley.html (1)
(pagina’s alleen in het nederlands):
o http://edu.fss.uu.nl/ord/fullpapers/Sande,%20van%20de%20symp%2
0FP.doc (9)

Overige sites:
•

•
•
•
•

http://www.salters.co.uk/institute/index.htm (Salters Advanced Chemistry
visit the Salters Advanced Chemistry website please click here) op de volgende site gekomen

→

To

http://www.york.ac.uk/org/seg/salters/chemistry/index.html (3, 4, 5, 6)
just in time learning concept context
o http://www.nvon.nl/scheik/vernieuwing.htm (12)
 http://www.nvon.nl/scheik/index.htm
http://www.bup.fi/background/Gdansk/
Context-based education (14)
http://www.cdbeta.uu.nl/chemdid/bestanden/esera2003/HannaESERA03.pdf
Context-based education chemistry (13)
Tijdschrift voor vakdidaktiek der Beta wetenschappen (18) (19) geselecteerd
door de online tijdschriften te door zoeken.
http://www.cdbeta.uu.nl/tdb/default.htm
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Zoekvolgorde
Als laatste deel van het zoekprofiel wordt de zoekvolgorde beschreven als
conclurende afsluiting van de zoekproces, waarbij de resultaten worden
weergegeven, die in 1ste instantie zinvol en relevant lijken voor de literatuurscriptie.
Dit leidt tot de volgorde die aangegeven wordt als de hard copy lijst van de order
map.
Als eerste is er oriëntatie geweest op het internet om enigszins vertrouwd te raken
met het onderwerp. Daarna is er op aanraden van de informatiespecialist van de
bibliotheek chemische technologie gezocht in de database van Eric. Ook is gebruikt
gemaakt van de database zoals Web of Science en Wiley. Na dit proces is er na een
opfrissing van de literatuurcursus gerichter gezocht in de Web of Science en Eric.
Verder is nog gezocht op het internet en in de database van journal of chemical
education, dit leverde vooral resultaten op, die via de web of science al gevonden
waren. Dit was natuurlijk te verwachten.
Op aanraden van Fer Coenders in een aantal tijdschriften gezocht, die ELAN
veelvuldig gebruikt, voordeel was wel, dat deze deels al gecoverd worden door
databases, die veel meer tijdschriften in hun database hebben en dus zo breder
gezocht wordt. Ook is er in database psychinfo gezocht om er voor te zorgen, dat er
niet een beperkt kring van auteurs wordt gezocht die elkaar citeren.
De volgorde in de map is strikt willekeurig, maar is meestal op basis van gevonden
artikelen in het zoekproces. Dit is ook de volgorde waarop de artikelen zijn
doorgenomen en de verschillende met de literatuurlijst betekenen dus, dat deze
artikelen niet zijn gebruikt voor de literatuurscriptie. In het zoekprofiel zijn achter de
titel vetgedrukte verwijzingen opgenomen, deze komen overeen met de hardcopy
volgordenummering in de ordermap.
Deze is als volgt:
1. http://wwwcsi.unian.it/educa/teachmeth/wbeasley.html
2. http://auth.mhhe.com/physsci/chemistry/cic/ss/index.mhtml
3. http://www.york.ac.uk/org/seg/salters/chemistry/index.html
4. Salters
5. Salters
6. Salters http://www1.phys.uu.nl/esera2003/programme/pdf%5C057S3.pdf
7. Chik http://www.chemie-im-kontext.de/
8. http://www.nieuwescheikunde.nl/ (Al gevonden bij een opdracht voor
Vakdidaktiek) Mediatheek → Publicaties Verkenningscommissie en Commissie
Vernieuwing Scheikunde Meer → :
a. Bouwen aan Scheikunde
http://www.slo.nl/upload/bestanden/213_Bouwen%20aan%20scheiku
nde.pdf
b. Chemie tussen context en concept
http://www.slo.nl/upload/bestanden/823_Chemie%20tussen%20conte
xt%20en%20concept.pdf
9. Opvattingen van scheikundedocenten over het ‘micro/macro concept’
http://edu.fss.uu.nl/ord/fullpapers/Sande,%20van%20de%20symp%20FP.do
c
10. Miller Toekomst over de Amerikaanse middelbare school onderwijs en dan
specifiek op het gebied van techniek.
11. systematic reviews of research in science education: rigour or rigidity
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12. http://www.nvon.nl/scheik/vernieuwing.htm
13. http://www.cdbeta.uu.nl/chemdid/bestanden/esera2003/HannaESERA03.pdf
14. http://www.bup.fi/background/Gdansk/
15. http://www.nieuwescheikunde.nl/mediatheek/00004/artikel_NVOX_2004.pdf/
16. Bennet, J. and Holman, J. (2002). Context-based approaches to the teaching
of chemistry: What are they and what are their effects? In J.K. Gilbert et al.
(eds.) Chemical Education: Towards Research-based Practice. (Dordrecht:
Kluwer Academic Press), 165-184
17. Characteristics of meaningful chemistry education
18. Ontwikkeling van een vernieuwd vak scheikunde in het voorgezet onderwijs
19. Submicro of macro? Metacognitieve opvattingen van VWO-leerlingen en de
wijze waarop zij het vak scheikunde benaderen
20. Learning science through context: helping pupils make sense of everyday
situations
21. Facilitating teachers’ professional growth through their involvement in
creating context-based materials in science
22. activity Theory as a tool to address the problem of chemistry’s lack of
relevance in secondary school chemical education
23. The impact of active and context-based learning
24. The ChemLinks and ModularCHEM Consortia: Using Active and Context-Based
Learning To Teach Students How Chemistry Is Actually Done
25. Students’ reasoning about basic chemical thermodynamics and chemical
bonding: what changes occur during a context-based post-16 chemistry
course?
26. Critical thinking in the chemistry classroom and beyond
27. Driessen Heleen “klassiek” examengprogramma 2007 en Nieuwe scheikunde
28. Sparky introchem: a student-oriented introductory chemistry course
29. A first-class-meeting exercise for general chemistry: Introduction to
chemistry through a Experimental Tour
30. Understanding the greenhouse effect: Is global warming real?
31. Food and More for thought
32. Chemistry as General Education
33. Thermodynamics in Context: A case study of contextualized teaching for
undergraduates
34. Placing science into its human context: Using Scientific autobiography to
teach chemistry
35. Student’s reasoning about chemical reactions: what changes occur during a
context-based post 16 chemistry course?
36. First year chemistry in the context of the periodic
37. The conceptions of chemistry teachers about teaching and learning in the
context of a curriculum innovation
38. Letter chemcom
39. Chemistry in the community-Chemcom
40. Tussen Mendelejev en modern geneesmiddel.
41. Developing Learning Objects through Concepts and Contexts
42. Student understanding and application of science concepts in the context of
an integrated curriculum setting
43. The Concept of Ideology in Analysis of Fundamental Questions in Science
Education
44. Progression in high school students
45. Relating students' personal frameworks for science learning to their cognition
in collaborative contexts
46. Learning in Science: A Comparison of Deep and Surface Approaches
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Vakstructuurscheikunde
Chemische reactie

B: Vakstructuur scheikunde
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Figuur 2 Vakstructuur aan de hand van artikelen van Wobbe de Vos
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C: Mening over artikel Chemie-onderwijs: voor wie? van Wobbe
de Vos.
Als eerste ben ik over het geheel van het artikel eens met Wobbe de Vos, dat het
chemie-onderwijs moet veranderen. Dit was misschien al duidelijk geworden in mijn
meta reflectie in de POP van maart 2005. Aangezien de leerling verandert en met de
invoering van de 2de fase wordt geëist, dat de leerling zelfstandiger wordt. Is het
natuurlijk ook van belang, dat de leerstof ook op een andere manier benaderd wordt
meer in de belevingswereld van de leerling. De leerling moet op verschillende
manieren geactiveerd worden en de manier waarop stof gepresenteerd wordt, kan
hierbij ook een goede bijdrage leveren.
Vooral de analyse die Wobbe de Vos schetst in z’n artikel spreekt mij aan. De drang
om scheikunde van de meer wetenschappelijke kant naar de maatschappelijke kant
van het vak te brengen spreekt mij aan. Het nut van het vak scheikunde moet beter
worden. Als ik ook de methodes door lees en in mijn herinnering terug kijk naar mijn
VWO scheikunde, vraag ik me zeer af, wat ik nou geleerd heb, waar andere mensen,
die niet de universitaire opleiding chemische technologie of scheikunde gaan volgen,
iets aan hebben.
Het is volgens mij veel belangrijker om met scheikundige begrippen te kunnen
werken, zodat de verschijnselen, die te maken met scheikunde verklaart kunnen
worden. Zoals inderdaad in het artikel wordt aangehaald begrippen zoals zure regen.
In de analyse wordt ook gesproken over ontbering van de samenhang van het vak
scheikunde,
die
plaats
heeft
gevonden
door
het
schrappen
van
examen/leerstofonderdelen. Deze samenhang moet wel gevonden worden, maar kan
natuurlijk op verschillende manieren, daar hoeft het vak scheikunde niet voor
verandert te worden, dit kan natuurlijk ook door een koppelend verhaal overheen te
liggen, die de scheikunde docenten moeten overdragen. Maar al met al ben ik wel
eens dat er een verandering moet komen, aangezien het vak scheikunde eigenlijk
tekort schiet in het aanbieden van stof aan leerlingen, die niet of nauwelijks
doorgaan in de wetenschap van de scheikunde.
Als laatste de manier waarop de verandering zou moeten plaats vinden, spreekt me
ook aan in gesprek met (oude/huidige) docenten blijkt gewoon dat verandering niet
eenvoudig is en dat alle betrokken partijen er bij betrokken worden. Vooral docenten
moeten het gaan uitvoeren en na de invoering van de tweede fase, waarbij niet
iedere docent erachter staat/stond moet geleerd worden van deze ervaringen.
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D: Dilemma’s in de schoolscheikunde
Als eerste moet er denk ik een onderscheid gemaakt worden in diegene die
scheikunde in het profiel hebben zitten en degene die niet hebben. Daarmee neem ik
aan, dat deze dilemma’s slaan op de bovenbouw en niet zozeer op de 3de klas,
waarin ook scheikunde wordt gegeven. In de 3de klas is denk ik vooral belangrijk, dat
de maatschappelijke relevantie en daarmee samenhangend een stuk basischemie
gegeven en onderwezen wordt.
1ste dilemma: wordt er gekozen voor het aanleren van vakkennis zonder in te gaan
op maatschappelijke gevolgen van deze kennis of, worden gevolgen voor mens en
maatschappij wel nadrukkelijk in het lesprogramma opgenomen met dientengevolge
minder ruimte voor overdracht van de chemische vakkennis zelf?
In de bovenbouw (4de en hoger) gaat mijn voorkeur toch uit naar vakkennis
aanleren, aangezien volgens mij de maatschappelijke gevolgen meer als een
inleiding behandeld zouden moeten worden. Het nut van de scheikunde moet er
natuurlijk wel zijn, maar om het verplicht in het lesprogramma en daarmee in het
examenprogramma lijkt me niet zinvol.
Het 2de dilemma kan als volgt worden weergegeven: worden bewuste keuzen
gemaakt uit de vele onderwerpen en andere onderwerpen waarbij weggelaten, of
wordt gekozen voor handhaving van een overzichtscurriculum met als
onvermijdelijke consequentie een zeer oppervlakkige behandeling van elk van de
onderwerpen.
Er moeten bewuste keuzes gemaakt worden, want aan oppervlakkige behandeling
alleen heb je niet zoveel, dan is basiskennis te smal, wel lijkt het me zinvol om een
overzicht te geven aan de leerlingen, waarin de wetenschap chemie zich bezighoudt.
Dit kan je natuurlijk in grotere delen opsplitsen, waarbij de kleinere delen
samenhangen. Net zoals op de universiteit, 3 stromen, chemie, materiaalkunde en
proceskunde.
Het 3de dilemma wordt hiermee zichtbaar: wordt de beschikbare tijd besteed om
theorieën en modellen aan te bieden zonder oog te hebben voor het leren van
experimenten, of wordt de hoeveelheid theorieën beperkt met wel aandacht voor dit
leren van experimenten?
Dit lijkt me niet zozeer een dilemma maar meer het zoeken naar een soort
evenwicht. Natuurlijk is het voor de leerlingen die onderzoeksrichting kiezen, om te
leren van experimenten zinvol kan zijn, maar het gros van die experimenten hoe je
toch niet uit te voeren om aan te tonen dat het klopt. Als ze bij alles gaan afvragen,
of het allemaal wel klopt, terwijl ook hun experiment mislukt kan zijn of niet goed
uitgevoerd, dan heb je aan zo’n experiment niet heel erg veel. De experimenten
moeten natuurlijk je hypothese/modellen/theorieën ondersteunen, maar daar hoef je
volgens mij niet altijd het experiment niet door alle leerlingen zelf voor uit te voeren.
Dit leidt tot het vierde dilemma: wordt er tijd en aandacht voor
onderzoeksvaardigheden en praktische experimentele vaardigheden uitgetrokken
met minder ruimte voor de theoretische behandeling van de leerstof, of wordt de
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beschikbare tijd besteed om theorieën aan te leren met een marginale rol voor
practicum.
Net zoals bij het 3de dilemma vind ik dat je hierin een evenwicht moet vinden. Het
3de en 4de dilemma hangen heel erg af van welke keuze je maakt bij het 1ste en 2de
dilemma. Als je naar het 2de dilemma kijkt, moet je gewoon afvragen waaraan moet
een geslaagde scheikunde leerling aan voldoen, als deze ook een stukje
onderzoekvaardigheid nodig heeft, zal je daar rekening mee moeten houden. Dit zal
dan te koste gaan van een vergelijkbare inhoudelijk deel van dichtbijgelegen
onderzoeksgebied. Bijvoorbeeld bij organische chemie is het belangrijk om een goed
werkplan(natuurlijk bij meerdere onderzoeksgebieden belangrijk) om te kunnen
stellen, dan zal dat ten koste moeten gaan van de inhoudelijke invulling van de
organische chemie, bijvoorbeeld in hoeverre is de naamgeving van belang.
De keuzes die gemaakt worden bij het 2de dilemma moeten eenvoudig naar de
maatschappij gekoppeld kunnen worden, maar ook genoeg diepgang en relevante
andere vaardigheden aanleren, zodat ze makkelijker zijn toe te passen op andere
onderzoeksgebieden in de scheikunde.
Verder natuurkunde en scheikunde zijn eigenlijk niet los te koppelen van elkaar door
middel van de profielen, dus lijkt het me zinvol om zoveel mogelijk te koppelen waar
mogelijk. Bij natuurkunde zijn ook onderzoeksvaardigheden nodig, die lijken volgens
mij best op elkaar, dus is het zinvol om dit te koppelen.
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het scheikundeonderwijs op de middelbare school moet zich richten
op het aanbieden van relevante kennis, relevante vaardigheden en het aanleren van
een houding, die leerlingen later in het maatschappelijk leven nodig hebben

E: Stelling:

Als je geen chemische vervolgopleiding kiest, moet vooral het middelbare
schoolscheikunde een basis leggen om de relevante kennis, die opgedaan is abstract
te maken. De modellen die gebruikt worden in de scheikunde, als je dat begrijpt, dan
is het ook mogelijk om deze kennis om abstracte begrippen te bevatten toe te
passen en in andere gebieden, bijvoorbeeld informatica en wiskunde is redelijk
abstract. Maar deze opleiding zullen studenten opleiden tot onderzoekers zeker ook
te maken krijgen met processen die scheikundig van aard zijn en dan is het ook
handig om wat relevante kennis over reacties te hebben en niet met mond vol
tanden te staan als er een discussie plaats vindt over bijvoorbeeld een geschikte
katalysator of de stoffen die nodig zijn voor het proces.
Dus qua relevante kennis is het gewoon belangrijk om dat uit te bouwen, naar de
meer algemene structuren die er zijn en deze kennis uit te diepen, waarbij de kans
groot is dat bijvoorbeeld wiskundige modellen nodig zijn. Dus bij chemische reacties
en fyschische verschijnselen, die daarbij optreden.
De vaardigheden die nodig zijn om goed onderzoek te leveren, kunnen ook geleverd
worden in de schoolscheikunde het helder opschrijven van een werkplan en daaraan
gekoppelde resultaten die inzichtelijk gepresenteerd moeten worden, zal elke student
die het onderzoek ingaat profijt van hebben.
De houding die gekweekt moet worden is natuurlijk eentje van, bij alles vragen
stellen en of alles wel klopt wat je ziet en doet, maar niet alleen vanuit je eigen
experimenten maar ook uit de literatuur dingen kunnen beoordelen en aannemelijk
maken of dit zinvol is. Eigenlijk zou het scheikundeonderwijs gezamenlijk met het
natuurkundeonderwijs een goede voorbereidende beta-student moeten afleveren.
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