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Samenvatting
In het schooljaar 2007-2008 gaat de hernieuwde tweede fase van start voor het voortgezet onderwijs
op Havo en Vwo-niveau. Eén van de verandering die hierdoor plaats gaat vinden is het meer
zelfstandig laten gaan werken van leerlingen. Op de school waar ik werkzaam ben trachten we daar
invulling aan te geven door zogenaamde flexuren of A-uren (assistent-uren) te creëren. In dit verslag
van mijn Beroepsgerichte Afstudeeropdracht heb ik via Actie-onderoek getracht criteria te
omschrijven waaraan een opdracht voor leerlingen moet voldoen waaraan zij zelfstandig kunnen
werken. De hoofdsvraag gedurende mijn onderzoek was:
“Hoe kan ik een biologieopdracht zodanig verbeteren dat een Havo-4 leerling deze
zonder begeleiding van een vakdocent kan uitvoeren?”
Het onderzoek zelf bestond uit vier fasen. In de exploratieve fase heb ik bepaald hoe mijn onderzoek
uitgevoerd diende te worden. Vervolgens heb ik met de nulmeting mijn beginsituatie bepaald. In de
volgende fase heb ik, via tussenmetingen, de reactie op mijn verbeteractie vastgelegd. Deze reactie
waren bepalend voor de volgende verbeteractie in deze fase van het onderzoek. Tot slot heb ik een
eindmeting gehouden om het totale resultaat van mijn verbeteringen aan opdrachten te vergelijken
met de beginsituatie. Hier kwam uit dat er 91% minder vragen aan de docent over de opdracht
tijdens de les worden gevraagd dan bij de nulmeting.
De voorwaarden waaraan een opdracht voor Havo-4 leerlingen dient te voldoen zodat zij hier
zelfstandig aan kunnen werken zijn:
1. de opdracht is duidelijk omschreven in begrijpelijke taal voor Havo-4 leerlingen,
2. het moet een uitdagende opdracht zijn,
3. het doel moet voor de leerlingen duidelijk zijn,
4. de relevantie met de lesstof wordt aangetoond,
5. waar de informatie vandaan gehaald worden is omschreven (bronnen),
6. wat het eindresultaat moet zijn staat beschreven,
7. de beoordeling of de zelfcontrole van het gemaakte is bekend gemaakt en
8. de tijdsduur (of inleverdatum) wordt duidelijk aangegeven.
Vervolgens heb ik, aan de hand van literatuuronderzoek en enquêtes onder biologiecollega‟s en bij
leerlingen, getracht een helder beeld te krijgen wanneer welke soort opdracht het beste gedaan kan
worden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat men het beste het schooljaar in vieren kan verdelen.
Vervolgens heb ik een onderscheid gemaakt in individueel en groepswerk. Tot slot heb ik ook nog
een aanbeveling gedaan hoe de beoordeling van het werk het beste gedaan kan worden. Dit laatste is
natuurlijk afhankelijk van wat men beoordeeld wil hebben: product of proces. Het onderstaande
schema geeft een totaal beeld van de verdeling van opdrachten en beoordelingen gedurende een
schooljaar voor Havo-4.
Fase leerproces
Begin

Individueel of
groepswerk
Individueel

Net voor de helft

Tweetallen

Na de helft

Groepswerk

Einde

Groepswerk

Soort opdracht

Beoordeling

Vragen (open of
gesloten) aan de hand
van video/DVD
a. Practicum
b. Product
Webquest

Controle van
antwoorden door
leerlingen zelf
a. Verslag + logboek
b. Presentatie
Peer-assessment

Vakoverstijgende
opdracht

Peer-assessment +
coach-assessment
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Hoofdstuk 1: Introductie
Mijn onderzoeksverslag zal gaan over het zelfstandig uitvoeren van opdrachten door leerlingen van de
bovenbouw Havo. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat in 2007 de invoering plaatsvindt van de
hernieuwde tweede fase. De school waar ik werkzaam ben is school voor voorgezet onderwijs in
Zeeland met. Op de locatie waar ik werk bevinden zich alleen de afdelingen Havo en VWO met 1250
leerlingen. In het visiedocument (juli 2004) van onze school wordt hierover geschreven dat leren zich
laat kenmerken als vaardigheidsgericht, begeleid, gedifferentieerd en samenhangend leren. Met die
gedachte in het achterhoofd zal dat qua invulling onder andere betekenen dat er zogenaamde
„flexuren‟ zullen worden ingevoerd. In die flexuren zullen leerlingen zelfstandig aan opdrachten
werken van verschillende vakken. Soms zal er een vakdocent aanwezig zijn voor eventuele (extra)
uitleg, maar vaak ook niet. De leerlingen moeten uiteraard niet vastlopen bij het maken van hun
opdrachten. Het gaat hierbij om zelfstandig kunnen werken. Over de mate van zelfstandig werken en
leren door de leerlingen is op onze school vorig jaar door afstuderende collega‟s een onderzoek
gedaan (Moerings, 2006). Hieruit kwam naar voren dat vooral de leerlingen vonden dat zij al heel
zelfstandig konden leren. De docenten dachten er heel wat genuanceerder over. Mijn onderzoek is
een vervolg op dit onderzoek en richt zich vooral op de criteria van opdrachten waarmee leerlingen
zelfstandig aan het werk kunnen.
Ik heb onderzoek gedaan aan de voorwaarden waaraan een opdracht moet voldoen, zodat een Havo4 leerling die opdracht zelfstandig uit kan voeren. Met andere woorden aan welke criteria moeten
een dergelijke opdrachten precies voldoen? Het kan blijken dat bepaalde opdrachten hier meer
geschikt voor zijn dan andere, bijvoorbeeld vragen beantwoorden naar aanleiding van videobeelden,
het maken van diagnostische toetsen, het doen van (voorbereidende) practica, webquesten,
opdrachten uit het boek, etc. Ook zal gekeken worden of er individueel of juist in een groepje
gewerkt moet worden.
Met de uitkomst van dit onderzoek hoop ik opdrachten te kunnen maken voor het vak biologie,
waarbij de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. Om voorbereid te zijn op het feit dat
leerlingen meer zelfstandig dienen te gaan werken is nodig omdat op de school waar ik werk, met de
invoering van de hernieuwde tweede fase, 20% van de lesuren wordt gevuld met het zelfstandig laten
werken van de leerlingen. Daarnaast zal het mij een meer inzicht geven hoe ik meer coachend dan
frontaal kan gaan lesgeven. Tot slot hoop ik, dat ik door het doen van dit onderzoek, aan collega‟s
(niet alleen aan biologiecollega‟s) een indruk te geven van hoe opdrachten eruit kunnen zien, waar
leerlingen zelfstandig aan werken. Uit eigen ervaring weet ik dat collega‟s ook met het probleem
kampen aan welke criteria opdrachten voor zelfstandig werken moeten voldoen. Uit gesprekken
blijkt dat collega‟s geholpen zullen zijn met een antwoord op mijn onderzoeksvraag.
Voor het uitvoeren van mijn onderzoek maak ik een verdeling in de volgende vier fasen, met de
bijbehorende onderzoeksmethoden:
1.
Exploratieve fase
In deze fase ga ik oriënterend te werk. Hiertoe zal ik een interview houden met mijn begeleider op
school. Tevens zal ik bij een beperkte groep leerling uit mijn mentorklas (Havo-5) navraag doen over
de opdrachten die zij vorig jaar hebben gemaakt. Tot slot is er door collega‟s, vorig jaar, onderzoek
gedaan en een verslag geschreven naar de ervaringen van zelfstandig werken bij de exacte vakken in
de bovenbouw. Hierop borduurt mijn onderzoek zich gedeeltelijk voort, dit gebruik ik als een (mede)startpunt voor mijn onderzoek.
2.
Nulmeting
De nulmeting zal gedaan worden aan de hand van een bestaande opdracht. Hierbij zal geen uitleg
gegeven worden en ik zal turven hoe vaak de leerlingen mij om uitleg vragen of hoe vaak ze aan
elkaar uitleg vragen. Om meer inzicht te krijgen over wat er niet goed was aan de opdracht zal ik
vervolgens deze leerlingen enquêteren over de opdracht. Tevens zal ik mijn biologiecollega‟s een
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vragenlijst voorleggen over de opdrachten die ik de leerlingen voor ga leggen. Daarnaast zal ik hen
algemene vragen stellen over verschillende vormen van opdrachten.
3.
Tussenmeting
Gedurende de tussenmeting worden er een zestal verbeteringsronden doorlopen. Tijdens iedere
ronde vinden er verbeteringen aan een opdracht plaats. Na iedere verbeterronde zal ik een aantal
leerlingen uit Havo-4 een interview afnemen over hoe de opdrachten verbeterd zijn en wat er
verbeterd dient te worden voor de volgende opdracht. Ik zal ook regelmatig overleg met mijn
schoolbegeleider hebben over de verbeteracties ten aanzien van de opdrachten.
4.
Eindmeting
De eindmeting zal het zelfde zijn als de nulmeting. De leerlingen krijgen een opdracht te maken en ik
turf het aantal vragen die over de uitleg gaan. Dit zal dan weer gevolgd worden door een enquête.
Tijdens iedere fase heb ik overleg met mijn critical friends van mijn leerteam en met mijn
schoolbegeleider.
Mijn tijdspad van onderzoek gedurende het cursusjaar 2006-2007 was de volgende:
Tabel 1: Tijdsplanning

Wanneer
September
Sept-okt
Sept-nov
Oktober
November
November
December
Januari
Februari
Maart
April-mei
Juni

Wat
Onderwerp en onderzoeksvraag bepalen
Literatuur onderzoek Actieonderzoek
Literatuur onderzoek onderwerp
Informatie over onderwerp bij collega‟s en Havo-5
leerlingen navragen dmv. interview
Nulmeting + leerling- en docentenenquête
Eerste verbeteracties en tussenmeting
Tweede verbeteractie en tussenmeting
Derde verbeteractie en tussenmeting (ging niet door)
Vierde verbeteractie en tussenmeting
Eindmeting + leerlingenquête
Afronden onderzoeksverslag
Presenteren van verslag

Toen ik aan dit onderzoek begon in september 2006, had ik natuurlijk al wel een idee wat er zeker in
een opdracht moest staan. Een opdracht moest uiteraard duidelijk voor leerlingen zijn. Zeker
wanneer zij een opdracht zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Met andere woorden de opdracht
moest duidelijk omschreven worden. In het begin had ik dan nog het idee dat er niets dubbelzinnig in
een dergelijk opdracht moest staan. De opdracht moest in duidelijk Nederlands geschreven staan. En
de afbeeldingen, wanneer men daar gebruik van maakt, moeten goed te begrijpen zijn. Na de
nulmeting kwam ik er al achter dat een heleboel zaken die voor de maker van een opdracht als
vanzelfsprekend zijn, voor de uitvoerder geheel onduidelijk zijn. Zo werd mij direct door de
leerlingen gewezen op het feit waar men de antwoorden zou kunnen vinden. Daarom is het zeer
belangrijk om aan te geven welke bronnen zij dienen te gebruiken. Tevens is het van cruciaal belang
hoe leerlingen aan de goede antwoorden kunnen komen om het na te kijken. Dit zijn weliswaar de
belangrijkste punten voor leerlingen, maar er kwamen er nog meer.

-6-

Beroepsgericht afstudeeronderzoek

Zelfstandig Werken

Hoofdstuk 2: Theorie over leren
Een bekend spreekwoord is: Een mens is nooit te oud om te leren. Dit spreekwoord gaat echter
over leren op oudere leeftijd. Eigenlijk begint het leren op het moment dat we geboren worden. De
eerste dingen die we kunnen is aangeboren gedrag. Dat zijn de makkelijkste dingen, want die gaan als
het ware van zelf. Op een gegeven moment moeten we dingen gaan aanleren, en dan wordt het wat
moeilijker. Deze dingen gaan namelijk niet meer vanzelf, hiervoor moeten we wat gaan doen en dat
kost energie. Hoe we iets leren is vaak heel verschillend. Ieder persoon heeft zijn eigen manier om
iets aan te leren. Hoe we ook leren, leren is eigenlijk niets anders dan het verwerken van informatie.
Elke dag krijgen we een massa informatie over ons heen. Veel van die informatie nemen we niet op
en dat is maar goed ook want het opslaan van die overweldigende hoeveelheid zou ons zeker in de
war brengen. We gaan dus selectief om met de informatie die we wel of niet opnemen. De
informatie die we opnemen is voor ons interessant, we komen er vaak mee in aanraking of omdat we
het bewust willen opnemen. Wanneer we nieuwe informatie hebben verwerkt en ons eigen hebben
gemaakt, dan hebben we geleerd. Bewust iets aanleren is altijd een actief gebeuren.
Vanaf het moment dat een kind leerplichtig wordt, en dus naar school moet, begint het verplicht
leren van bepaalde onderwerpen die op school (verplicht) behandeld worden. Leren wil, in deze
situatie, zeggen dat je informatie opneemt en verwerkt met als resultaat: een verandering in je
leergedrag (Aarts 1992). De manier waarop iets geleerd wordt is afhankelijk van de leerling, maar
ook van de docent. Sinds de invoering van de Tweede Fase in 1999 (Tweede Fase Adviespunt 1998)
is er veel veranderd voor zowel leerlingen, als voor docenten, met betrekking tot het leren op
school. Een veel gehoorde term in die context is het “zelfstandig leren”. Een belangrijk onderdeel van
de Tweede Fase is het studiehuis. Onder het studiehuis wordt verstaan een inrichting van het
onderwijs waar leerlingen zelfstandig leren leren. Hierdoor wordt er in de Tweede Fase in
toenemende mate de nadruk gelegd op de zelfstandigheid van leerlingen (Veugelers 1998). Hoe een
leerling leert is in de eerste plaats afhankelijk van het leerproces, de leerfuncties, het leergedrag van
de leerling en de opdrachten.
Volgens M.B. Miles (1959) is het leerproces een cyclisch proces. Dit kan schematisch als volgt
worden weergegeven:

D1

C1

E1

B1

A1

A2

D2

E2

C2

B2

A3

Figuur 1: Het cyclische leerproces volgens M.B. Miles.

Leren kan dus gezien worden als het resultaat van het doorlopen van een dergelijk cyclus of van een
aantal van deze cycli. Binnen een cyclus worden hierbij door Miles de volgende fasen onderscheiden:
A1. Ongenoegen, problemen
Je moet de naam niet te letterlijk opvatten, maar het gaat er meer om dat de leerling belangstelling
zal moeten hebben voor een bepaald vraagstuk. Het is de kunst van de docent om de leerling
nieuwsgierig te maken. De leerling moet te weten komen wat en waarom hij iets gaat leren. De
leerdoelen zullen dus duidelijk omschreven moeten staan.
B1. Keuze van leergedrag
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Om de leerdoelen te verwezenlijken kiest de leerling (of docent) het bijpassende leergedrag. Hiertoe
dient het meest efficiënte leergedrag gekozen te worden.
C1. Oefenfase
In deze fase dient er veiligheid en ruimte te zijn om te oefenen, te experimenteren met eigen gedrag.
De leerling kan door oefening in de veilige schoolsituatie zijn kundigheid en zelfvertrouwen
vergroten.
D1. Feedback
De leerling heeft behoefte aan feedback, aan informatie over het effect van zijn leren, zodat hij zijn
leerproces kan controleren en waar nodig corrigeren.
E1. Generalisatie
Het nieuw geleerde gedrag moet buiten de oefenruimte vertoond worden. Voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs betekent dat hetgeen geleerd is, in de klas getoond moet kunnen worden. De
leerling moet het geleerde kunnen toepassen.
A2. Nieuwe problemen, ongenoegens
Hier doemen op basis van het geleerde andere problemen aan de horizon. De leerling wordt
geprikkeld, nieuwsgierig gemaakt door zijn opgedane kennis of ervaring.
Om het gehele leerproces efficiënt te laten verlopen, moet in elke leersituatie een aantal functies
vervuld worden. Leerfuncties zijn activiteiten die het leren in de gewenste richting sturen. We
onderscheiden dus drie belangrijke leerfuncties: voorbereiding, uitvoering en controle. In de
traditionele onderwijssituatie is het de leraar die deze functies voor zijn rekening. Hij bepaalt wat en
hoe er geleerd wordt en hij is het ook die controleert en evalueert. We noemen dit een
docentgestuurd proces. Als je zelfstandig leert, zal je deze functies zelf invullen en bepaal jij dus in
hoofdzaak zelf wat en hoe je wilt leren. Je denkt zelf na over wat je wilt bereiken en hoe je dat het
best aanpakt. Je controleert ook jezelf. Je verricht dus zelf de voorbereidende, uitvoerende en
controlerende activiteiten. We spreken dan van leerlinggestuurd proces.
Het onderwijs moet activerend en voornamelijk procesgericht zijn. Dit geldt bij het docentgestuurd
leerproces en voornamelijk bij het leerlinggestuurd proces. Dit vraagt van docenten niet alleen (het
aanleren van) bepaalde onderwijsvaardigheden, maar ook (het ontwikkelen van ) bepaalde
opvattingen. Opvattingen over leren staan hierbij centraal. De verschuiving in aandacht wordt wel
samengevat in de kreet „van onderwijs naar leren‟. Volgens de constructivistische leermethode
(Simons 2000) dient leren te worden beschouwd als een construerende activiteit van het lerende,
niet als passief opnemen van kant en klare kennis. Actief construeren vindt niet plaats in het
luchtledig, maar bouwt altijd voort op het eerder geleerde: wat op school, maar zeker ook wat
daarbuiten wordt geleerd. Eerder verworven kennis, attitudes en vaardigheden zijn resistent tegen
veranderingen. Het gaat hier dan vooral om kennis die geleerd tijdens situatie-gebonden
omstandigheden. Deze vaardigheden worden meestal vaker herhaald worden, wanneer ze goed
worden ervaren, en dus positiever achterblijven in het geheugen van een persoon.
Om leerlingen te leren zelfstandig te werken en te leren is het noodzakelijk dat de leerlingen zich
ook kunnen oefenen in het nemen van (alle) beslissingen en zetten van (alle) stappen die bij een
volledig leerproces horen. Een veel gemaakt onderscheid betreft enerzijds de uitvoering van
activiteiten die tot het leerproces horen en anderzijds het sturen of reguleren van die activiteiten. De
grens tussen uitvoering en sturing is echter niet zo eenvoudig. In de onderstaande figuur is sturing
een activiteit op meta-niveau die verbonden is met het gehele leerproces. Het is een
procesbegeleidende activiteit die betrekking heeft op de uitvoering van alle onderdelen van het leren
én op het leerproces als geheel (Bolhuizen 2000).
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In het model worden vier soorten
uitvoerende
activiteiten
onderscheiden: zich doelen stellen,
zich oriënteren, leeractiviteiten
uitvoeren en evalueren. Leren
verloopt niet rechtlijnig van het
ene type naar het andere type
activiteit,
maar
beweegt
voortdurend van het ene naar het
andere
type.
Dit
wordt
weergegeven door de pijlen in het
model. De kwaliteit van zelfsturing
van het leren is afhankelijk van de
kwaliteit van alle componenten,
zowel van uitvoerende als de
sturende. Voorts wordt het leren
van activiteiten gestimuleerd door
de sociale omgeving (school, thuis
en samenleving). Dit wordt
weergeven met de pijlen I t/m IV.

Figuur 2: Onderdelen van een volledig leerproces.

Nu we weten waar het volledige leerproces van afhankelijk is, kunnen we gaan bekijken hoe we de
leerling naar het zelfstandig leren krijgen. De vele didactische adviezen en richtlijnen in verband met
procesgericht lesgeven zijn gerangschikt onder vier hoofdgroepen (Bolhuis 1996):
1. De docent zorgt voor een geleidelijke verschuiving naar zelfstandig leren, zodat leerlingen de
nodige vaardigheden, houding en kennis om zelfstandig te leren kunnen verwerven.
2. De docent stelt de manier van doen en denken in het vakgebied centraal en verbindt steeds
de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden met de manier waarop deze worden geleerd.
3. De docent besteedt aandacht aan emotionele aspecten van leren en leerresultaten: het
opbouwen van een leer- en taakgerichte motivatie, een positieve toeschrijvingstijl,
zelfvertrouwen en onzekerheidstolerantie.
4. De docent behandeld leren en leerresultaten als sociale verschijnselen.
Het leergedrag van een leerling wordt echter sterk bepaald door zijn persoonlijke opvattingen over
leren. Als voor hem leren het opnemen van kant en klare informatie is, dan zal hij vooral proberen
alles „van buiten‟ te leren . Leerlingen hebben altijd een voorkeursstijl, waar ze het liefst beginnen en
waar ze de meeste tijd aan besteden (Colfield 2004). Deze manier van werken geeft echter
problemen als er kennis moet worden toegepast of wanneer er getoetst wordt naar het inzicht dat
de leerling via de leerstof verworven heeft. Daarom is het van belang dat een leerling de leerstof tot
zich neemt op alle manieren. Kolb ontwikkelde een theorie (1984) dat het leren zich als een cyclisch
proces voltrekt. Binnen deze cyclus worden door hem vier stadia onderscheiden:
1. concrete ervaringen,
2. observatie en reflectie,
3. vorming van abstracte begrippen en generalisaties,
4. toetsing van begrippen in nieuwe situatie (experimenteren).
De eerste en de derde staan tegen over elkaar in het verticale vlak; van concreet naar abstract. De
tweede en de vierde staan ook tegenover elkaar, maar dan in het horizontale vlak; van passief naar
actief. Dit is goed te zien in figuur 3. Zoals al is gezegd hebben leerlingen hun eigen persoonlijkheid
-9-
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(de aard, het karakter) en deze is afhankelijk van waar men in de cyclus begint om de leerstof tot zich
tot zich te nemen. Voorkeur voor een bepaalde leerstijl wil niet zeggen, dat men niet in staat is om
op een andere wijze te leren. De meeste leerlingen zijn geen typische vertegenwoordigers van één
stijl, maar hebben van alle delen van de cirkel wel iets in zich. Voor een optimaal leerproces zou een
leerling over de vier verschillende leervermogens moeten beschikken. In werkelijkheid bestaat zo‟n
super-leerling niet en hebben ze zich „gespecialiseerd‟ in één of twee stijlen van het leerproces. Er is
volgens Kolb echter pas sprake van een adequaat leerproces wanneer alle vier stadia doorlopen zijn.
De voorkeuren voor een bepaalde aanpak zijn in feite leerstijlen van leerlingen. Omdat er vier stadia
bestaan in het leerproces van Kolb, onderscheiden we ook vier verschillende leerstijlen van de
leerlingen:
- De accomodeerder (doener)
Hij wil direct zien wat de praktische bruikbaarheid is van aangereikte kennis, wil actief
uitproberen en moet ruimte hebben om te oefenen. Zijn kracht ligt in het doen van dingen,
het uitproberen van plannen. Vaak zoekt hij trial-and-error oplossingen.
- De divergeerder (dromer)
Deze heeft het liefst een open leersituatie, waarin hij zijn eigen mening kan geven. Hij wil
graag nieuwe ervaringen opdoen en die vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hij
functioneert het best in een situatie waarin gevraagd wordt om het creëren van ideeën.
- De assimileerder (denker)
Deze heeft het meest aan werkwijzen, waarbij problemen worden besproken waarvan hij de
achtergrond kan uitzoeken. Hij streeft naar het vormen en overdenken van nieuwe ideeën.
Hij functioneert het best bij het maken van theoretische modellen en kan goed inductief
denken (generaliseren).
- De convergeerder (beslisser)
Deze leerling geeft de voorkeur aan een gestructureerd programma met een informatief
karakter. Hij begint het liefst met het vormen van begrippen, die daarna worden toegepast in
een oefensituatie. Hij functioneert het best in situaties waarin slechts één antwoord op een
vraag mogelijk is.
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Dit resulteert in het volgende geheel:
1. Concrete
ervaringen

Voelen

(Doener)
CE/AE

(Dromer)
CE/RO

Hoe we zaken

(actief 

De
Convergeerder

(Anstract  Concreet)

Doen

De
Divergeerder
Hoe we er mee omgaan

4. Toetsing van
en reflectie
nieuwe situaties

De
Accommodeerder

aanpakken

 passief)

2. Observaties en
reflectie

Kijken

De
Assimileerder
(Denker)
AC/RO

(Beslisser)
AC/AE

3. Vorming van abstracte
begrippen en Genaralisatie

Denken

Leganda:
CE = concrecte ervaring
RO = reflectieve observatie
AC = abstract conceptualiseren
AE = actief experimenteren

Figuur 3: Kolb‟s leerstijlen (vertaalt van Kolb diagrams 1984, updated May 2006)
Bron: http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm

Het leren van een leerling is in de laatste plaats nog afhankelijk van de opdrachten die hij krijgt. Er zijn
verschillende manieren om de leerling aan te zetten tot een actiever leergedrag.
De opdrachten die leerlingen maken moeten een duidelijk doel hebben. De drie doelen die het meest
voor de hand liggen zijn: toetsen, beoordelen en evalueren (Cluitmans 2000).
Onder toetsen wordt verstaan het vaststellen van (individuele) vorderingen en studie-inspanningen.
Beoordelen is het toekennen van een (waarde-)oordeel aan een toetsresultaat. Met andere woorden
het is toetsen en dit becijferen. Het derde doel was evalueren en hieronder wordt verstaan het
verzamelen van informatie voor in het onderwijs te nemen beslissingen.
Daarnaast kan gekozen worden om het product, het proces of beide te toetsen. Producttoetsing is
de toetsing van de producten die leerlingen opleveren. Dit kan zijn een schriftelijke toets, werkstuk,
verslag, rollenspel, presentatie en nog veel meer. Het opleveren gebeurd omdat er expliciet om
gevraagd wordt. Onder procestoetsing verstaan we de toetsing van leerprocessen en
samenwerkingsprocessen aan de hand van het gedrag dat de leerlingen tijdens het verloop van het
leer- en samenwerkingsproces vertonen. Daarnaast kan de toetsing (van product en proces)
individueel of als groep plaatsvinden. De toetsvormen die hiervoor onder andere gebruikt kunnen
worden staan in de onderstaande tabel weergegeven:
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Tabel 2: Vormen voor het toetsen van product of proces, individueel of groep.
Product
Proces
- integratieve toetsen (casustoets,
- reflectiegesprekken
Individueel
diagnostische toets)
- logboek en
- werkstukken, presentaties
- coach-assessments
- vakgebonden producten
- self-assessments
- actieproducten, projectproducten
- simulaties
- werkstukken, presentaties
- groepsprocesverslagen
Groep
- producten vanuit het vakgebied
- coach-assessments
- verslagen
- peer-assessments
- websites

Door gebruik te maken van getaxonomiseerde eindtermen voor de toetsing van de opdracht, wordt
duidelijk welk beheersingsniveau van de leerlingen wordt verlangd. Zowel het onderwijs, als de
toetsing van de opdracht moeten aansluiten bij de taxonomiecode van de eindtermen. Er zijn
verschillende personen die hiervoor taxonomieën hebben ontwikkeld. De bekendste op
onderwijsgebied zijn Romiszowski, De Block en Bloom. Omdat ik vind dat de taxonomieën van
Romiszowski en De Block voor het doel van dit onderzoeksverslag veel te uitgebreid zijn, heb ik
gekozen voor de taxonomie van Bloom. Romiszowski gaat uit van 16, en De Block kent zelfs 24
onderverdelingen. Bloom houdt het bij zes hoofdcategorieën voor het (cognitieve) gebied waarop
getoetst kan worden:
1. Kennis (van feiten),
2. Begrip,
3. Toepassing (iets met feitenkennis kunnen doen),
4. Analyseren (iets systematisch kunnen onderzoeken, onderscheid maken in delen),
5. Synthetiseren (kennis van dingen tot een nieuw geheel kunnen samenvoegen),
6. Evalueren (een oordeel kunnen geven op basis van criteria).
Het schema is opgebouwd van simpel naar complex. Een hoger niveau omvat dan ook steeds de
lagere niveaus. Je kunt deze categorieën verder onderverdelen, maar dat maakt het voor mijn doel,
nodeloos ingewikkeld. Deze hoofdcategorieën van de taxonomie van Bloom bieden dan ook een
bruikbaar referentiekader voor het opstellen van overhoringen en toetsen. Je kunt er zelfs gegevens
over de vraagvormen (gesloten of open) uit herleiden.
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Hoofdstuk 3: Methodologie
Er zijn verschillende redenen waarom onderzoek gedaan wordt: om meer en nieuwe kennis te
vergaren, om standaardprocedures te ontwikkelen, om positieverbetering te verkrijgen, om innovatie
te bevorderen, enzovoort. Waar het in deze afstudeeropdracht voornamelijk om gaat is: de oorzaak
van problemen te achterhalen en hiervoor een oplossing te bedenken. Er zijn natuurlijk verschillende
vormen van onderzoek doen. Zo wordt er in de bètawetenschappen als natuurkunde, scheikunde en
biologie vaak empirisch onderzoek gedaan. Dit gebeurt dan aan de hand van de wetenschappelijk
methode, met een onderzoeksvraag en hypothese. Deze laatste wordt dan bevestigd of verworpen
met de resultaten uit een experiment. Tegenover deze empirische wetenschappen staan de
normatieve wetenschappen, zoals theologie, pedagogiek, rechtwetenschap en filosofie. In deze
wetenschappen tracht men een norm over een bepaald onderwerp af te spreken. Deze vakken
maken hierbij onder ander gebruik van actieonderzoek als methode om tot antwoorden te komen.
Actieonderzoek wordt voorgesteld als een onderzoeksbenadering, die gebruik maakt van
onconventionele wijzen van dataverzameling. Het verbeteren van de praktijk van professionals staat
voorop. Het oplossen van een praktijkprobleem gaat altijd gepaard met het ontwikkelen van nieuwe
kennis over dat betreffende probleem. Het antwoord op een probleem of vraag is namelijk echter
zelden een definitief antwoord. In feite, hoe meer antwoorden je hebt gevonden, des te meer vragen
je blijkt te kunnen stellen over het hoe en waarom van het gevonden resultaat en je zal deze weer
met nieuw onderzoek trachten op te lossen. Dit proces noemt men een empirische cyclus en kent in
zijn algemeenheid de volgende fasen:
1. stellen van een diagnose
2. plannen van acties
3. uitvoeren van acties
4. evalueren van acties
In het onderwijs is het actieonderzoek dus een uitermate geschikte vorm van onderzoek doen. Voor
een docent gaat het vaak om het reflecteren naar eigen handelen. Daarnaast gaat het om een zeer
specifieke groep leerlingen waarmee gereflecteerd wordt. Petra Ponte (maart 2002) omschrijft de
vier uitgangspunten voor het doen van actieonderzoek door docenten als volgt:
 Actie-onderzoek is gericht op het eigen handelen van docenten en de situatie waarin dat
handelen plaatsvindt;
 Bij actie-onderzoek reflecteren docenten op basis van systematisch verzamelde informatie;
 Actie-onderzoek gebeurt in dialoog met collega‟s binnen en buiten de school;
 Bij actie-onderzoek worden leerlingen (of andere doelgroepen van het eigen handelen) gebruikt
als belangrijke bron van informatie.
Aangezien het beroepsgericht afstudeeronderzoek diende te gaan over een „probleem‟ van jezelf op
de werkvloer, heb ik gekozen voor het actieonderzoek. Het actieonderzoek is een praktijkgestuurd
onderzoek waarbij het voornamelijk gaat om een kwalitatief onderzoek, het is kleinschalig én
subjectief en situatiegebonden.
Petra Ponte (2002) vat actieonderzoek op als meest uitgebreide en systematische vorm van reflectie.
Daarbij maakt ze twee kanttekeningen:
1. ook minder uitgebreide en systematische vormen van reflectie kunnen in bepaalde situaties
relevant zijn en
2. het onderscheid verschillende vormen van reflectie is niet altijd even scherp te maken.
Er zijn verschillende omschrijvingen van de term actieonderzoek. De meest gebruikte definitie is
echter die van Carr en Kemmis uit hun boek Becoming Critical uit 1997:
“Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social situations in order to
improve the rationality and justice of their own social or educational practices, their understanding of these
practices, and the situation in which the practices are carried out.”
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Bij actieonderzoek gaat het in feite om cycli van kortlopende en kleinschalige onderzoekjes waarbij
snel en doeltreffend gegevens worden verzameld. De antwoorden dienen dan om de vragen die zich
in de verschillende fasen van het onderzoek voordoen te kunnen beantwoorden en de volgende stap
te kunnen plannen.
Ponte (2002) geeft aan dat er meerdere benaderingen van actieonderzoek bestaan. Zij vat ze samen
tot een drietal verschillende benaderingen:
a. Interactive Research & Development & Dissemination
b. Teacher Research
c. Educational Action Research
Zij heeft deze drie benaderingen gebruikt omdat zij verschillen van elkaar ten aanzien van: 1. de rol
van de verschillende actoren in het actieonderzoek, 2. de relatie tussen algemene inzichten en
inzichten van docenten en 3. de relatie tussen de ontwikkelingen en de concrete toepassing van
inzichten.
Bij Interactive Research & Development & Dissemination staat de samenwerking tussen wetenschap
en docent op universiteiten en scholen centraal. Het gaat hierbij om vooral om het streven naar
theorievorming door wetenschappers. In mijn geval is hier geen sprake van. Bij de tweede
benadering, Teacher Research, ligt de nadruk meestal op theorievorming door docenten zelf en in
het verlengde daarvan op hun professionele ontwikkeling. Ook deze komt niet geheel overeen met
mijn probleem, omdat ik niet zozeer wil naar een algemene theorievorming. Het gaat mij meer om
een specifiek geval. Daarom is mijn keuze van werken gevallen op de laatste benadering. Bij
Educational Action Research gaat het vooral om het systematisch experimenteren met de verkregen
inzichten en deze weer toepassen in het volgende experiment.
Het geheel van actieonderzoek (Educational Action Research) lijkt nog al vrijblijvend te zijn. Om
echter tot een valide, dat wil zeggen of de meting aan zijn doel beantwoord, oordeel over de situatie
te komen worden docenten gestimuleerd om het triangulatieprincipe toe te passen. Hierbij gaat de
docent informatie verzamelen over een probleem met behulp van verschillende bronnen
(brontriangulatie) en/of verschillende methoden binnen één bron (methodische triangulatie) (Ponte,
2002). Ik heb, vanwege mijn onderzoeksgebied, voornamelijk gekozen voor een mix van beide. Ik heb
verschillende bronnen geraadpleegd én wanneer ik een bron meerdere keren heb gebruikt heb ik dat
gedaan door verschillende methoden te gebruiken. Hierdoor krijg een beter beeld van de manier
waarop mensen naar opdrachten kijken. Wanneer je het onderwerp op één bepaalde manier
onderzoekt, kan het zijn dat het niet de juiste antwoorden oplevert. Door het beeld wat sommige
mensen hebben, voor hen de ware, kan het zijn dat het beeld enigszins vertroebeld is. Door
vervolgens op verschillend manieren naar het onderwerp te kijken krijg je het beeld van verschillende
kanten en kom je daardoor tot het juiste beeld. Met ander woorden je krijgt een valide onderzoek.
In mijn beroepsgericht afstudeeronderzoek verdeel ik de meetmethoden in vier verschillende fasen:
1. Exploratieve fase
2. Nulmeting-fase
3. Tussenmeting-fase
4. Eindmeting-fase
Gedurende deze verschillende fasen tracht ik zoveel mogelijk aan mijn data te komen door via
verschillende methoden te meten. Deze triangulatie wordt vooral gebruikt tijdens de nulmeting en de
eindmeting. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om aan je data te komen. Zo zijn er de volgende
soorten van onderzoeksmethoden: observatiemethoden, vragenlijsten (enquête), interviews en
verschillende opnamemethoden (McNiff, 2003). Iedere methode is dan weer te verfijnen in verdere
uitwerkingen.
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Zo is de observatiemethode onder te verdelen in:
- participerende observatie en niet-participerende observatie
- openlijke observatie en verborgen observatie
- directe en indirecte observatie
De vragenlijsten kunnen onderverdeeld worden in:
- open vragenlijsten
- geslotenvragenlijsten
- ja/nee; waar/onwaar
- multiple choice
- schalen
De interviewmethode wordt onderverdeeld in:
- ongestructureerd interview en gestructureerd interview
- individueel interview en groepsinterview
Ook bij de opnamemethoden zijn verschillende manieren:
- fotografische opnamen
- geluidsopnamen
- video-opnamen
Afhankelijk van wat je te weten wilt komen, en van wie je het te weten wilt komen, bepaal je de
onderzoeksmethode. Ook is het belangrijk dat je daarbij kijkt naar de praktische mogelijkheden.
Beschrijving van mijn meetmethoden per fase:
1.
Exploratieve fase
Tijdens deze fase is het doel om aan informatie voorafgaand aan de nulmeting te komen. Met deze
ingewonnen data is het vervolgens de bedoeling om de nulmeting en de verbeteracties tijdens de
tussenmeting-fase zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb dat gedaan op twee manieren.
Ten eerste door met mijn schoolbegeleider mijn onderzoeksvoorstel te bespreken. In dit gesprek
ging het tevens over een andere leermethode voor de bovenbouw. Om tot deze informatie te
komen heb ik met hem een (ongestructureerd) individueel interview gehad. Hiervoor heb ik gekozen
zodat wij vrij van mening konden wisselen over dit onderwerp. Ik wilde niet van te voren vast hebben
staan op welke vraag ik een antwoord wilde hebben. Zijn ervaring in het onderwijs is groot en de
kans bestaat dat ik dingen over het hoofd had gezien. Door er een „open‟ gesprek van te maken
hoopte ik dat de door mij vergeten onderdelen naar boven zouden komen. Na het interview heb ik
gevraag of mijn begeleider zijn mening op papier zou willen zetten.
Daarnaast heb ik een aantal leerlingen uit Havo-5 gesproken. Dit zijn leerlingen uit mijn mentorklas
die ik tevens begeleid met hun Profielwerkstuk (PWS). Tijdens een begeleidingsuur voor het PWS
heb ik hun als groep de vragen voorgelegd en hebben we hierover ongeveer een half uur gesproken.
De gebruikte methode is een gestructureerd interview aan een groep (Ponte 2002). Voor deze
manier heb ik gekozen omdat de leerlingen niet meer wisten om welke opdrachten het zou gaan.
Wanneer je ze dan als groep aanspreekt geeft het antwoord van de één, een hint aan de ander. Ik
hoopte dat ze elkaar op deze manier zouden stimuleren tot het geven van antwoorden. Om voor
mezelf tot de voor mij benodigde informatie te komen had ik van te voren een aantal vragen op
papier gezet die fungeerde als leidraad voor het interview.
2.
Nulmeting-fase
In deze tweede fase van het onderzoek doe je eigenlijk de meting van de beginsituatie. Dit is de
meting waarmee je de eindmeting moet gaan vergelijken op veranderingen. In deze fase is het
belangrijk dat je van verschillende kanten (triangulatie) je data krijgt om het met elkaar te vergelijken.
Daarnaast is het voor de verwerking makkelijker om aan harde data, als getallen, te komen. Je wilt
namelijk de gegevens van deze nulmeting gaan vergelijken met de eindmeting. Het is daarom
belangrijk dat je tijdens je nulmeting tevens nadenkt over je eindmeting.
Ik heb getracht aan harde meetwaarden te komen door leerlingen een bestaande opdracht te geven
en te tellen hoe vaak er om verduidelijking werd gevraagd. Dat kon zijn doordat de leerlingen dat
rechtstreeks aan mij hebben gevraagd, door de opmerkingen die ze maakte, of doordat ze het aan
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elkaar vroegen. De methode die hierboven beschreven staat is dus een (openlijke en directe)
observatie (Ponte 2002). Tevens was het nodig dat ik participeerde, omdat de leerlingen verder
moesten met de opdracht. Ik moest hun dus instructies geven over de opdracht. Omdat het tellen
daardoor enigszins bemoeilijkt werd, heb als back-up gebruik gemaakt van video-opnamen.
De les na het uitvoeren van de opdracht tijdens de nulmeting heb ik bij die zelfde leerlingen een
enquête afgenomen. Hierin stonden zowel open als gesloten vragen over de opdracht die ze in de les
ervoor gemaakt hadden. De vragen hadden betrekking op het ervaren van zelfstandig werken. Voor
deze manier van meetmethode heb ik gekozen omdat de leerlingen zo gestuurd worden door de
vragen en toch ook hun eigen mening konden ventileren. Wat ik ook belangrijk vond, is dat ik op
deze manier feedback kreeg van leerlingen over wat zij hebben gemist in de opdracht. Dit is
natuurlijk belangrijk voor het aanpassen van de opdrachten tijdens de tussenmetingen.
Om de andere kijk over de opdracht(en) te krijgen heb ik ook onder mijn biologiecollega‟s ook
enquête gehouden. Docenten zijn namelijk makers van opdrachten en kijken hierdoor anders naar de
opdrachten dan dat leerlingen dit doen. In deze enquête ging het over de criteria die aan opdrachten
voor zelfstandig leren/werken gesteld moeten worden. Daarnaast werden er ook vragen gesteld om
informatie te krijgen over de geschiktheid van de door mij geselecteerde, bestaande opdrachten om
die door leerlingen zelfstandig te laten uitvoeren. Vanwege deze redenen heb ik ook weer gekozen
voor een enquête met open en gesloten vragen.
Tot slot heb ik in deze fase ook nog informatie ingewonnen bij mijn schoolbegeleider. De methode
die ik hiervoor gebruikt hebt is een vragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst wilde ik te weten
komen hoe een begeleider (collega) denkt over de huidige opdrachten voor Havo-4 leerlingen.
Omdat ik vond dat mijn schoolbegeleider enige sturing hierbij nodig had, omdat het anders veel te
uitgebreid zou worden, heb ik gekozen voor een openvragenlijst (Ponte 2002). Op deze manier kon
de ondervraagde persoon toch nog voldoende van zijn eigen mening kwijt in de beantwoording.
3.
Tussenmeting-fase
In deze fase worden de tussenmetingen uitgevoerd. Zij bestaan uit het uitvoeren van de (aangepaste)
geselecteerde opdrachten. Na het uitvoeren of bespreken van deze opdrachten vraag ik aselectief aan
een aantal leerlingen wat ze er van vonden. Hun op- en aanmerkingen worden genoteerd en
vervolgens wordt daarmee de volgende opdracht zoveel mogelijk aangepast. De, door mij, gebruikte
meetmethode hiervoor is een ongestructureerd groeps-interview met een klein aantal open vragen.
De reden hiervoor is voornamelijk praktisch. Ik hoop een zestal keer een tussenmeting te kunnen
uitvoeren. De verwerking van de gegevens mag dus niet te veel tijd kosten. Tevens wil ik de
leerlingen, van de klas waarin ik dit onderzoek uitvoer, niet te veel belasten.
4.
Eindmeting-fase
In deze laatste fase is het van belang om deze gegevens te kunnen vergelijken met de nulmeting, zoals
al vermeld is hierboven bij de nulmeting. Daarom is het belangrijk om de eindmeting zoveel mogelijk
het zelfde uit te voeren als de nulmeting. Ik zal dus ook weer een telling uitvoeren over het aantal
vragen over uitleg van de opdracht. Tevens zal ik ook weer een back-up maken met behulp van
videobeelden. De gebruikte methode is dus weer een (openlijke en directe) observatie. Dit keer zal
ik trachten zo weinig mogelijk te participeren. Dit kan omdat de opdracht eigenlijk goed genoeg zal
moeten zijn.
Om aan de informatie te komen hoe de leerlingen het ervaren hebben om zelfstandig te werken aan
deze opdracht zal ik na het uitvoeren van de gehele opdracht een vragenlijst uitdelen. Deze
vragenlijst zal bestaan uit een vijftal vragen waarop ja of nee geantwoord kan worden. Onderaan de
vragenlijst is nog ruimte open gelaten voor eventuele opmerkingen en/of aanvullingen. De reden voor
deze manier van vragen is dat leerlingen het vaak moeilijk vinden om open vragen te beantwoorden.
Tevens is de verwerking van deze manier van antwoorden makkelijker, echter het maken van goede
vragen kost wat meer tijd. Ik heb niet voor een interview gekozen, hoewel je hierbij meer boven tafel
kan krijgen, omdat ik de leerlingen niet te veel lastig wilde vallen en het een te grote tijd investering
vond. Ik heb dit enigszins getracht te compenseren door ruimte open te laten voor op- of
aanmerkingen te noteren.
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Tot slot zal ik een individueel interview, zonder vooraf vragen op te stellen (ongestructureerd)
(Ponte 2002), met mijn schoolbegeleider hebben over deze laatste opdracht. Hierbij zal het dan weer
vooral gaan over het zelfstandig laten uitvoeren van de opdracht door Havo-4 leerlingen. Op deze
manier tracht ik open een laatste kijk te hebben op het zelfstandig uitvoeren van opdrachten door
leerlingen.
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Hoofdstuk 4: Procesverslag
In dit hoofdstuk blik ik terug op het verloop van mijn onderzoek. Met andere woorden er wordt
gekeken naar het proces dat gevolgd is om tot dit beroepsgericht onderzoeksverslag te komen. Ik wil
hierbij terugkijken naar iedere fase van onderzoek en hierin beschrijven hoe het geheel is verlopen
ten aanzien van hoe ik het gepland had.
Voorafgaand aan de exploratieve fase heb ik veel literatuuronderzoek gedaan. Hiervoor heb ik de
bibliotheek van de Hogeschool Utrecht, de Zeeuwse bibliotheek, de bibliotheek van de Universiteit
Utrecht en de bibliotheek van mijn eigen school geraadpleegd. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog
veel informatie op Internet gevonden. Al deze informatie betrof, kortweg geformuleerd, het doen van
Actieonderzoek, zelfstandig leren en opdrachten maken.
Tijdens de exploratieve fase ging om het inwinnen van informatie over de nulmeting en de
verbeteractie die daarna worden uitgevoerd. Ik heb die informatie op twee manieren ingewonnen, via
Havo-5 leerlingen en mijn schoolbegeleider. Het interview met de Havo-5 leerlingen verliep niet zo
heel vlot. Ten eerste was het niet al te gemakkelijk om met deze leerlingen af te spreken omdat zij
midden in het begin van hun profielwerkstuk zaten. Tijdens dat ene begeleidingsuur dat ik met hen
heb was het onmogelijk om ze allemaal tegelijk te spreken. Ik heb dan ook besloten, gezien de
tijdsdruk, om het interview met een aantal van hen te hebben. Het interview is uiteindelijk gehouden
met vier leerlingen. In eerste instantie was het mijn bedoeling om dit interview onder acht leerlingen
af te nemen. Achteraf was ik blij dat ik vier leerlingen heb geïnterviewd. Op deze manier kwam ik aan
veel informatie die ik nodig had. Toen ik de opdrachten liet zien waarover ik van hen het één en
ander te weten wilde komen was er een blijk van herkenning. Op dat moment werden er veel
herinneringen opgehaald aan vorig jaar. Omdat het interview nu maar bij vier leerlingen werd
afgenomen kon ik dit redelijk snel ombuigen tot de orde van het interview. Wanneer het acht
leerlingen waren geweest zou me dit veel meer moeite hebben gekost. Deze manier van interviewen
zou ik een volgende keer weer kiezen omdat het antwoord van de één, een vraag oproept voor de
ander.
Naast het interview met Havo-5 leerlingen heb ik ook nog een interview gehad met mijn
schoolbegeleider. Hierbij ging het ook om andere onderwerpen dan tijdens het interview met de
Havo-5 leerlingen. In dit interview ging het ook over meer algemene zaken rondom het zelfstandig
werken en leren van leerlingen in de bovenbouw. Hierdoor kreeg ik al gelijk een beter idee over het
uitvoeren van de nulmeting. Ik kon dus direct aantonen hoe er nu wordt gewerkt in tweetallen en
zonder frontaal lesgeven. Dit waren namelijk suggesties voor de leermethoden die we in de
toekomst meer willen gaan gebruiken op onze school. Door een ongestructureerd individueel
interview hiervoor te gebruiken kwamen deze onderwerpen naar boven. Bij een andere methode
waren deze onderwerpen misschien verborgen gebleven. Ik ben van mening dat dit een goede manier
is geweest om mee te beginnen in deze fase van het onderzoek.
Door met mijn critical friends te overleggen op het moment dat we het onderzoeksvoorstel moesten
gaan indienen ben ik tot de manier van onderzoek tijdens de nulmeting gekomen. In dit gesprek
kwam naar voren dat het handig zou zijn wanneer je over harde meetgegevens kon beschikken.
Tevens moest het in de eindmeting herhaald kunnen worden. Op die manier ben je de metingen
goed met elkaar vergelijken en beoordelen of er verandering opgetreden is. Toen heb ik besloten om
gewoon te gaan tellen hoe vaak er om verduidelijking gevraagd werd door de leerlingen. Ik heb er
nog wel even over moeten nadenken hoe ik dat het beste kon gaan doen. In eerste instantie dacht ik
dit simpelweg te gaan turven. Al snel bedacht ik dat ik op deze manier nooit alles zou meten. Het
schoot me toen te binnen dat het verstandig was om deze meting vast te leggen op video. Dezelfde
avond heb ik de video afgespeeld en heb alles nog een keer geteld. Ik kwam op aanzienlijk meer
vragen van leerlingen uit dan dat ik zelf had geteld in de les. Het was dus een verstandig beslissing om
alles op te nemen.
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Om aan nog meer informatie te komen heb ik de zowel bij de leerlingen, als bij de docenten, een
enquête afgenomen. Met deze enquêtes wilde ik er achter komen hoe leerlingen en docenten denken
over zelfstandig werken. Door een combinatie van open en gesloten vragen te gebruiken heb ik de
ondervraagden in een bepaalde richting gestuurd, en daarbij ruimte gegeven voor hen eigen
commentaar. Alle leerlingen hebben goed meegewerkt aan het invullen van deze enquête. Ik had hen
uitgelegd waarom ik de enquête onder hen wilde afnemen. Dit gaf de leerlingen een gevoel dat hun
mening telde. De enquête onder mijn collega‟s werd snel geretourneerd. Ook zij vonden het
interessant om aan dit onderzoek mee te werken en zijn erg benieuwd naar de resultaten. Ik heb hun
tijdens een sectie-overleg uitleg gegeven over mijn onderzoek. Vervolgens heb ik in hun postvakje de
enquête gedeponeerd met de vraag of ze die voor mij wilden invullen. Door deze manier van werken
denk ik dat ik een goede en vlotte medewerking heb gekregen van zowel de leerlingen, als de
collega‟s.
Tot slot heb ik nog extra informatie ingewonnen bij mijn schoolbegeleider. Omdat hij enthousiast is
over dit onderwerp was hij wederom bereid hieraan mee te werken. De informatie die ik hieruit
kreeg was minder spectaculair en soms zelfs tegenvallend. Dit kwam waarschijnlijk omdat ik deze
antwoorden verwacht had. Hierdoor was het wel een bevestiging van het feit dat ik de goede kant op
ging.
Gedurende de tussenmeting-fase heb ik drie verbeteracties uitgevoerd. Het originele plan was om vijf
verbeteracties uit te voeren. Doordat één opdracht onuitvoerbaar was verviel deze. Ik had dit beter
van te voren moeten uitzoeken, dan was dit niet gebeurd. De laatste meting kon ook niet doorgaan
door tijdgebrek. In de planning van het gehele leerjaar werd er een hoofdstuk naar voren geschoven
en hierdoor kon de laatste opdracht niet door gaan. Achteraf ben ik hier niet echt treurig om, omdat
nu de laatste opdracht tevens het meest uitgebreid was. Deze laatste opdracht was namelijk de
eindmeting. Vanwege het feit dat opdracht 6 een zeer uitgebreide (groeps)opdracht was, was dat een
geschikte opdracht als eindmeting.
Door na iedere verbeteractie met een klein aantal leerlingen te praten over de opdracht, kwam ik
aan zeer waardevolle informatie in zeer korte tijd. Op deze manier werden de leerlingen niet
overbelast met mijn onderzoek. Wanneer ik na iedere verbeteractie een uitgebreide enquête onder
de leerlingen zou afnemen, bestaat de kans dat er tijdens de eindmeting niet meer serieus werd
geantwoord. Tevens waren de verbeteracties tijdens deze fase van het onderzoek binnen een redelijk
korte periode achter elkaar. Dit was een reden te meer om op deze manier aan mijn informatie voor
de volgende verbeteractie te komen. Ik denk dat ik het een volgende keer op dezelfde manier zou
doen.
Tijdens de laatste fase van het onderzoek, de eindmeting, was het zaak om het onderzoek op de
zelfde manier uit te voeren als tijdens de nulmeting. Ook tijdens deze meting heb ik gebruik gemaakt
van opname via de videocamera. Omdat het tijdens de nulmeting goed had uitgepakt, heb ik deze
keer niet eens geteld tijdens de meting. Ik heb alleen geteld tijdens het achteraf bekijken van de
videobeelden. Tijdens de meting zelf had ik al een vermoeden dat er veel minder om verduidelijking
van de opdracht werd gevraagd. Toen ik de videobeelden aan het bekijken was had ik deze wel
versneld kunnen afspelen. Uit angst toch iets te missen heb ik dat niet gedaan.
Om iets te weten te komen over de ervaring van de leerlingen heb ik nadat de gehele opdracht was
uitgevoerd een vragenlijst aan de leerlingen voorgelegd. Ook nu waren de leerlingen zeer bereidwillig
om deze in te vullen. Doordat er een leerling in de tussentijd onze school had verlaten en twee
andere leerlingen op dat moment ziek waren, werd deze vragenlijst door minder leerlingen ingevuld
dan tijdens de nulmeting. De vragenlijst was dit keer korter en sneller door de leerlingen in te vullen
omdat zij veelal ja of nee konden aankruisen.
Als derde heb ik tijdens de fase wederom met mijn schoolbegeleider gesproken. Tijdens dit gesprek
ben ik toch enigszins anders naar de resultaten gaan kijken. Ik was in eerste instantie namelijk erg
overtuigd van mijn conclusies. In het gesprek werd mij duidelijk dat er ook nog andere mogelijke
verklaringen konden zijn. Ik had een tunnelvisie gekregen bij mijn eigen onderzoek. Het is dan goed
om op het einde met een onbevooroordeeld iemand te spreken.
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Tot slot wil ik nog een reflectie geven van wat ik zelf van dit actieonderzoek geleerd heb. Als
biologiedocent werk je veel op de manier van wetenschappelijk onderzoek doordat je vaak practicum
doet met de leerlingen. Dit is een heel andere manier van onderzoek doen. Ik had het in het begin
dan ook best moeilijk om op de manier van actieonderzoek te werken. Het was in mijn ogen te
vrijblijvend. Het tegendeel bleek achteraf waar te zijn. Door op deze manier een beroepsgericht
afstudeeropdracht uit te voeren wordt er zeer specifiek aan je eigen “probleem” gewerkt. Dat heb ik
als zeer positief ervaren. Door er zeer gestructureerd naar te kijken, kom je tot de best mogelijke
oplossing van jouw probleem.
Wanneer ik specifiek naar dit onderzoek kijk, denk ik dat het iets is dat iedere docent bij iedere
opdracht altijd al doet. Ik denk namelijk dat een gedreven eerstegraads docent iedere keer heel
kritisch naar zijn gegeven opdrachten dient te kijken. Die docent zal dan iedere keer een zodanige
verandering aanbrengen dat de opdracht de volgende keer nog beter uitgevoerd wordt. Weliswaar
zal dat niet zo gestructureerd en uitgebreid gebeuren als ik nu voor deze afstudeeropdracht heb
gedaan. Daarom vond ik het toch enorm leerzaam om het eens op deze manier te doen. Er werd
namelijk zeer uitvoerig de theorie bijgehaald. Hiermee werd veel onderbouwd. Ook was het prettig
gedurende het verbetertraject dingen te kunnen uit proberen.
Kortom ik denk dat ik er veel van opgestoken heb en ik denk dat ik iedere keer bij het laten maken
van een opdracht verbeterpunten zal ontdekken. Hierdoor zal ik iedere keer mijn opdrachten nog
beter kunnen maken.
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Hoofdstuk 5: Uitkomsten en Conclusies
Zoals in hoofdstuk 1 (Inleiding) en zeker ook in hoofdstuk 3 (Methodologie) te lezen was werd er in
vier verschillende fasen onderzoek gedaan. In deze fasen werd er tevens op verschillende manieren
onderzoek gedaan om de validiteit te waarborgen. Deze methode van onderzoek noemt men in
actieonderzoek triangulatie. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van al deze onderzoeken
besproken en op het einde wordt hieruit een conclusie getrokken.
In de eerste, de exploratieve, fase ging het om informatie in te winnen om vervolgens de nulmeting
en de verbeteracties gedurende de tussenmeting-fase uit te voeren. Het inwinnen van deze
informatie gebeurde op twee manieren; ten eerste via mijn schoolbegeleider en ten tweede via Havo5 leerlingen. Beide manieren gebeurden door middel van een interview.
Uit het interview met de schoolbegeleider kwam naar voren dat hij vindt dat een nieuwe manier van
lesgeven in ieder geval iets anders is dan frontaal lesgeven. Daarnaast is hij een voorstander van
groepsopdrachten omdat leerlingen dan vooral iets van elkaar leren. Verder wordt er door hem een
aantal voorbeelden, randvoorwaarden en manieren van toetsing aangegeven (zie bijlage 2).
De resultaten uit het interview met een aantal Havo-5 leerlingen (bijlage 3) komen uit een drietal
vragen. In het antwoord op de eerste vraag geven zij aan nog een aantal opdrachten vanuit het vorige
leerjaar te kennen. Van deze opdrachten noemden zij de opdracht van hoofdstuk 6 (dit is opdracht 6
in mijn onderzoek) als opdracht die goed zelfstandig was uit te voeren. Tot slot gaven zij aan, als
antwoord op vraag drie, dat in een opdracht minimaal moet staan wat het eindresultaat moet zijn, of
het om een cijfer gaat en op welke paragraaf de opdracht betrekking heeft.
De opmerkingen van mijn begeleider heb ik direct gebruikt in de nulmeting. Hierin heb ik de
leerlingen een opdracht voorgelegd die zij in tweetallen en niet na frontaal lesgeven kunnen
uitvoeren. De uitkomst van het interview met de Havo5-leerlingen gebruik ik mede, samen met de
uitkomst van de enquête onder de leerlingen na de nulmeting, als eerste verbeteractie na de
nulmeting.
In de nulmeting is het van groot belang om de beginsituatie vast te leggen met behulp van harde
meetgegevens. Dit heb ik gedaan door de leerlingen een opdracht (opdracht 1) voor te leggen
zonder verdere instructie (3 november 2006). Vervolgens heb ik bijgehouden hoe vaak een leerling
vraagt om verduidelijking van de opdracht. Dit kan zijn aan mij, als docent, of aan elkaar. Als back-up
heb ik tijdens deze nulmeting gebruik gemaakt van video-opname. ‟s Avonds heb ik deze videoopname geanalyseerd en het aantal vragen ter verduidelijking over de opdracht geteld. In het totaal
werd er 43 keer navraag gedaan door leerlingen.
Vervolgens heb ik in de volgende les (6 november 2006) de 25 leerlingen een enquête voorgelegd om
navraag te doen over een opdracht voor zelfstandig werken (bijlage 4). Hieruit kwam een aantal
dingen naar voren die de leerlingen hebben gemist in de opdracht. Zo bleek volgens vraag 1 duidelijk
dat de opdracht, als zodanig, niet geschikt is om door leerlingen zelfstandig uit te voeren. Van de 25
leerlingen vonden 16 (64%) dat de opdracht niet goed uit te voeren was en 9 (36%) wel.
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Vraag 1: Is de opdracht duidelijk genoeg om er
zelfstandig aan te werken? (N=25)

Ja
Nee

Figuur 4: Uitwerking vraag 1 leerlingenenquête na nulmeting.

De volgende twee vragen uit de enquête waren vragen om uitleg te krijgen waarom ze de opdracht
wel of niet duidelijk genoeg vonden om er zelfstandig aan te werken. Degene die de opdracht wel
duidelijk genoeg vonden antwoorden dat de opdracht zichzelf wijst (5x) en dat wanneer je een
afbeelding met lijntjes en nummertjes krijgt, het logisch is wat er gedaan moet worden (4x). Hieruit
kan ik concluderen dat deze leerlingen begrijpen wat er gedaan moet worden. De meerderheid van
de leerlingen vond de opdracht niet duidelijk genoeg en gaf de volgende argumenten daarvoor: geen
duidelijke uitleg (10x), gebruik van bronnen? (4x), nog nooit van gehoord (2x), afbeelding was
onduidelijk (2x) en je mist de antwoorden (1x).
Bij vraag 4 gaat het om de vorm van opdracht die leerlingen geschikt zouden vinden om zelfstandig
aan te kunnen werken. Bij deze vraag mochten de leerlingen meerdere antwoorden geven. Uit hun
antwoorden blijkt dat het maken van vragen, op welke manier ook, het meeste wordt genoemd. Het
maken van een webquest en het doen van een practicum scoort laag. De totale uitkomst staat in
figuur 2, hieronder weergegeven.
Vraag 4: Welk vorm van opdrachten
vind je geschikt?

Aantal keren genoemd

30

Maken van open
vragen
Maken van MC-vragen

Maken van vragen
ahv. Tekst

25

Vragen
beantw oorden ahv.
Video/DVD
Practicum

20
15

(Zelf standig)
onderzoek doen

10

Maken van een
w ebquest

5
0

Diagnostische toets

Soort opdracht

Figuur 5: Uitwerking vraag 4 leerlingenenquête na nulmeting.

In de laatste vraag van de leerlingenenquête werd gevraag naar wat er, volgens de leerlingen, bij een
opdracht moet staan om deze zelfstandig uit te kunnen voeren. Hierop kwamen de volgende
antwoorden: uitleg bij de opdracht / informatie (22x), uitleg van moeilijke woorden (3x), wat je nodig
hebt (6x), bij MC-vragen 3 alternatieven (1x), duidelijke vragen / afbeeldingen (2x), brongebruik (6x),
(korte) stukjes tekst met 3 vragen (2x) en antwoorden zijn nodig voor controle (1x).
Uit de antwoorden op deze vraag heb ik de volgende aanpassingen geselecteerd die uitgevoerd gaan
worden bij opdracht 2B, als eerste verbeteractie:
- het aangeven van bronnen waaruit de antwoorden te halen zijn,
- het geven van schriftelijke (of mondelinge) uitleg over het uitvoeren van de opdracht,
- het verzorgen duidelijke afbeeldingen en
- het aangeven van hoe en waar de antwoorden worden gegeven.
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Daarnaast heb ik mijn vijf biologiecollega‟s, vier docenten en een TOA, geënquêteerd om een beter
beeld te krijgen over de door mij geselecteerde opdrachten. Daarnaast wilde ik met die enquête te
weten komen hoe zij denken over de criteria van een opdracht voor zelfstandig werken. De enquête
heb ik 7 november 2006 uitgedeeld en binnen een week had ik alle enquêtes ingevuld retour.
In de eerste vraag heb ik de opdrachten die ik wil gaan gebruiken voor mijn onderzoek voorgelegd en
gevraag welke zij geschikt vonden. Met name opdracht 2 en 3 werd door de geënquêteerde collega‟s
het meest (5x) genoemd. Opdracht 7 werd maar één keer genoemd. In de vraag hierna werd
gevraagd waarom ze de genoemde opdracht van de vorig vraag geschikt vonden. De redenen waren
de volgende:
 Indien voldoende informatie, is extra uitleg niet nodig (1x)
 Het is informatie opzoeken en veel feiten (reproductief) (4x)
 Zorg wel voor nakijk sjabloon (2x)
 Intensief met lesstof bezig zijn (opdr.6) (2x)
Bij de derde vraag werden dezelfde opdrachten weer gebruikt en nu werd gevraagd welke zij
ongeschikt vonden. Nu werd opdracht 6 en 7 genoemd. Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk,
omdat in vraag 1 deze opdrachten het minst werden genoemd. Ook hierbij werd in de volgende
gevraagd naar de redenen van ongeschiktheid:
 Opdracht 6 te vaag, meer als introductie (2x)
 Opdracht 7 te complex (1x)
 Anatomie (opdr.1) is niet eenvoudig, uitleg nodig (ruimtelijk inzicht) (1x)
 Geen moeilijke mechanismen vragen (2x)
 Is te gemakkelijk, geen uitdaging (1x)
Vraag 1: Geschikte opdrachten

Vraag 3: Ongeschikte opdrachten
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1
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Opdrachtnummers
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Figuur 6: Uitwerking vraag 1 en 3 docentenenquête na nulmeting

In de volgende vraag (5) wordt, net als bij de leerlingenenquête gevraagd naar de geschikte vormen
van opdrachten waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken. De uitkomsten bij de collega‟s geeft
duidelijk een ander beeld dan dat bij de leerlingen. Nu werd het maken van een diagnostische toets
het meest genoemd. Ook het maken van een webquest en het doen van (zelfstandig) onderzoek
wordt door collega‟s vaak genoemd. Een overeenkomst met de leerlingen is dat het doen van
practicum ook hier het minst wordt genoemd. In figuur 4 is het totaalbeeld te zien.
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Maken van open vragen

Vraag 5: Soort opdrachten
6

Maken van MC-vragen

5

Maken van vragen aan de
hand van een tekst

4

Vragen beantw oorden
na/tijdens het zien van een
video/DVD

3

Practicum

2

(Zelf standig) onderzoek doen

1

Maken van een Webquest

0

Diagnostische toets

Opdracht

Figuur 7: Uitwerking vraag 5 docentenenquête na nulmeting

Bij vraag 5 werd gevraagd naar de reden waarom een bepaalde soort opdracht het meest geschikt
gevonden werd. De antwoorden varieerde van zelfcontrole (2x), het laten zoeken naar verbanden
(2x), om leerproces te volgen (1x) tot alle vormen zijn geschikt (1x).
In de vraag die hier op volgt, werd gevraagd naar redenen waarom bepaalde soorten opdrachten juist
ongeschikt zijn. Hieruit kwamen ook diverse antwoorden. Zo werd onder andere aangegeven dat er
bij een practicum toezicht nodig is in verband met verantwoordelijkheid en ARBO. Daarnaast werd
er aangeven dat sommige opdrachten duidelijk meer uitleg nodig hebben dan andere opdrachten.
In vraag 8 heb ik gevraagd of opdrachten zelfstandig, in groepen op beide uitgevoerd moeten worden.
Er werd door alle collega‟s geantwoord dat de opdrachten zowel individueel en als groepswerk
gemaakt moeten worden. De benoemde argumenten hiervoor waren dat beide getoetst moet
kunnen worden (1x), niet-werkende leerlingen vallen door de mand wanneer ze eens iets individueel
moeten maken (1x) en het maakt niet uit, als de opdracht maar motiverend is (3x).
Tenslotte werd in de laatste vraag van de enquête gevraagd naar de criteria waaraan een opdracht
om zelfstandig aan te werken moet voldoen. Volgens de collega‟s moet één van de criteria zijn dat
het beoordeelbaar moet zijn door de leerlingen zelf, of door de docent. Dit criterium werd vier
genoemd in de antwoorden. Daarnaast vonden de collega‟s het belangrijk dat een opdracht voor
zelfwerkzaamheid motiverend moet zijn (3x). Een ander criteria dat drie keer werd genoemd is: een
duidelijke instructie en (leer)doel. Daarnaast werden er nog een aantal andere criteria twee en één
keer genoemd. Deze zijn terug te lezen in bijlage 5.
Als derde heb ik tijdens deze fase mijn schoolbegeleider geïnterviewd met behulp van vragenlijst, met
open vragen, om enige sturing te behouden. Met dit interview wilde ik ook weer informatie krijgen
over de door mij geselecteerde opdrachten. De schoolbegeleider geeft aan dat veel van de huidige
opdrachten herzien, maar toch reeds verouderd zijn. Tevens schrijft hij dat deze opdrachten weinig
uitdaging bieden aan de leerlingen omdat ze vaak na een (frontale) les gegeven worden en eigenlijk
een herhaling hiervan zijn. Bij navraag over welke opdrachten geschikt zijn om door leerlingen
zelfstandig uit te voeren, geeft hij aan dat bijna alle opdrachten hiervoor geschikt zijn. Een
kanttekening hierbij is wel dat er een controlemogelijkheid voor de leerlingen moet zijn. Volgens hem
kan het eindresultaat uit verschillende vormen bestaan.
De conclusie die ik uit deze fase kan trekken is dat ik de zeven opdrachten, zoals door mij
geselecteerd, behoud. Ik zal wel na iedere meting de verbeteracties doorvoeren in de bestaande
opdrachten. Op deze manier houd ik een goede afwisseling van vormen. Er is echter geen
practicumopdracht bij. Dat is niet erg want de collega‟s geven niet echt aan dat zij dit een goede
vorm voor zelfstandig werken vinden.
De volgende fase is de tussenmeting-fase. Hierin worden de overige zes opdrachten, met
verbeteracties, aan de leerlingen aangeboden. Na het uitvoeren en/of bespreken van deze opdrachten
heb ik iedere keer met een aantal van de leerlingen een kort en ongestructureerd groepsinterview.
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Uit de op- en aanmerkingen die deze paar leerlingen geven over de opdracht maak ik weer een
verbeteractie voor de volgende opdracht. Deze tussenmeting-fase vond plaats tussen 18 december
2006 en 26 januari 2007. Opdracht 4 heeft niet plaats gevonden, omdat de site
(www.dekaterkomtlater.nl) veranderd is. De Kennistest „wat weet jij van alcohol‟ is staat hier niet
meer op. De laatste opdracht tijdens de tussenmeting-fase is door tijdsgebrek opdracht 5B
geworden.
Tabel 3: Overzicht van opmerkingen van leerlingen tijdens de tussenmeting-fase en hieruit volgende (mogelijke)
verbeteracties voor de volgende opdracht.
Opdracht
Opmerkingen van leerlingen na het maken of
Mogelijke verbeteracties voor de volgende
bespreken van de opdracht
opdracht
2B
- Het is een te grote opdracht.
- Duidelijk aangeven hoe lang leerlingen
erover moeten doen
- Moeten beide delen gemaakt worden?
- Precies en duidelijk aangeven wat er
- Wanneer moet het ingeleverd worden?
gemaakt moet worden
- Het is nu wel duidelijk waar de informatie
gevonden kan worden.
- Duidelijkheid geven over het nakijken
- Het is niet duidelijk op welke paragraaf
deze opdracht betrekking heeft.
- Hoe moet je opsturen?
- Het nakijken is lastig, geef alleen de
antwoorden.
3B

- Waar kunnen we dit vinden? (vaak gestelde
vraag)
- Hoe moeten we dit uitrekenen?
- Dit is moeilijk.
- Wat bedoelt u met vraag 9?
- Wat moeten we met bijlage 2?
- Niet alles staat op bijlage 2.
- Dit was wel een leuke opdracht.

- Nog duidelijker de bronnen aangeven
- Leerlingen laten samenwerken met sommen
maken (?)
- Aangeven waar/hoe bijlagen gebruikt
moeten worden

5B

- Goed dat er een tijdsduur bij stond
- De invuloefeningen waren niet altijd even
duidelijk
- De vragen zijn niet altijd duidelijk gesteld
- Hoe is de becijfering

- Aangeven van een tijdspad
- Aangeven hoe er becijferd gaat worden

De eerste verbeteractie (opdracht 2B) heeft plaats gevonden na de opdracht van de nulmeting.
Hiervoor is er en nieuwe opdracht over het Voedingscentrum gemaakt die via de elektronische
leeromgeving (ELO), It‟s Learning, werd aangeboden. Naast de door de leerlingen aangegeven
opmerkingen die tot de eerste verbeteractie hebben geleid, werd er ook door mij aangegeven dat
het om twee lesuren gaat. Om enigszins controle te hebben over de vorderingen die de leerlingen
maakten heb ik de opdracht tijdens twee contacturen laten uitvoeren. Er werd in tweetallen aan de
opdracht gewerkt. Wanneer er leerlingen nog niet klaar waren, is de rest als huiswerk opgegeven.
De uitwerking van de opdracht werd na de uiterste inleverdatum ook op de ELO gezet.
De tweede verbeteractie heeft plaats gevonden na de opdracht over Voedingscentrum en monde uit
in opdracht 3B (Wat staat er op een etiket?). Nadat de vorige opdracht via de ELO is gegaan, heb ik
deze opdracht weer op de „ouderwetse‟ manier uitgevoerd. Namelijk gewoon in de klas tijdens een
biologieles. Ik had de leerlingen mondeling uitgelegd dat het bij paragraaf 4.5 (Nectar deel 1
bovenbouw Havo) onder andere gaat om het lezen van etiketten en dat deze opdracht daar over
gaat. Ik heb aangegeven dat ze de opdracht goed moesten lezen en als ze vragen hadden ze die
gewoon konden stellen.
Bij opdracht 5B (Bloed) heeft de vierde en laatste verbeteractie plaats gevonden. Opdracht 5 heb ik
grotendeels gelaten zoals hij was, alleen de lay-out is iets gewijzigd. Daarnaast staan er de volgende
instructies bij, ter verduidelijking:
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Zie dit als een diagnostische toets over hoofdstuk 5
Maak de opdracht individueel
Maakt de opdracht eerst zonder boek, als je niet verder komt pak je pas je boek erbij
Je hebt 20 minuten de tijd
Nadat de tijd verstreken is, kijken we de opdracht klassikaal na

Na opdracht 5B heb ik dus nog een aantal verbeteracties genoteerd voor opdracht 6, die als
eindmeting gaat fungeren.
De conclusie na de tussenmeting-fase is dat er een aantal belangrijke punten uit gekomen zijn die bij
een opdracht aanwezig moeten zijn om de leerlingen hieraan zelfstandig te laten werken. De punten
die bij een opdracht moeten staan zijn:
- het doel van de opdracht,
- aangeven van bronnen,
- wat het eindresultaat moet zijn,
- of het becijferd wordt (en hoe) en
- de tijdsduur.
Deze zaken dienen naar mijn inziens altijd bij een opdracht aanwezig zijn. Daarnaast is het belangrijk
dat de opdracht duidelijk is omschreven en de leerlingen dient te motiveren.
In de eindmeting-fase is opdracht 6B de laatste meting geworden op 27 februari 2007. Door een
verschuiving in het jaarrooster is het door tijdsgebrek onmogelijk om opdracht 7 als eindmeting uit
te voeren. Ik heb deze meting getracht het zelfde te doen als de nulmeting. Om aan de harde
meetgegevens te komen heb ik voorafgaand aan het uitdelen van opdracht 6B de groepen waarin de
leerlingen zijn gaan werken ingedeeld. Vervolgens heb ik de opdracht uitgedeeld zonder verdere
mededelingen hierover te doen. Ook heb ik dit weer opgenomen op video en later die avond
geanalyseerd. Tijdens het bekijken van de video heb ik bijgehouden hoe vaak leerlingen aan mij of aan
elkaar iets vragen ter verduidelijking van de opdracht. Deze keer werd er vier keer iets gevraagd ter
verduidelijking.
Vragen gesteld door leerlingen ter
verduidelijking van de opdracht
50
45

aantal vragen

40
35
30
25
20
15
10
5
0
datum
3-nov-06

27-feb-07

Figuur 8: Verschil nulmeting en eindmeting
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Op het eind van de opdracht 6B heb ik de leerlingen (N = 22), middels een enquête (bijlage 6),
navraag gedaan naar hun bevindingen. Nadat ik in de eerste vraag had gevraagd of de leerlingen na
het lezen van de opdracht moesten gaan doen, antwoorden alle leerlingen „ja‟. Hieruit blijkt dat de
opdracht duidelijk was. Omdat ik de vraag stelde het uitvoeren en beoordelen van de opdracht,
konden de leerlingen dus ook weten hoe de opdracht uitgevoerd diende te worden. Omdat het een
groepsopdracht was heb daarna aan de leerlingen gevraagd of het samenwerken goed ging. Hierop
werd door één leerling negatief geantwoord. In de derde vraag heb ik nagevraagd of de opdracht
duidelijk genoeg was om zelfstandig (= zonder biologiedocent) aan te werken. Dit vond inderdaad 20
leerlingen (91%) en 2 leerlingen (9%) vonden niet dat het duidelijk genoeg was om zelfstandig aan te
werken.
Was de opdracht duidelijk genoeg om zelfstandig
aan te werken?

Ja
Nee

Figuur 9: Uitwerking vraag 3 leerlingenenquête na eindmeting

Via de volgende vraag wilde ik er achter komen of de leerlingen tevreden waren met hun eigen
resultaten. De meerderheid (16) was wel tevreden met zijn eigen resultaten en een minderheid (6)
was niet tevreden. Daarop volgend trachtte ik met de laatste vraag inzicht te krijgen wat ze van de
andere groepen hebben geleerd. Het resultaat was bijna het zelfde als de vraag over hun eigen
resultaat. Nu gaven 15 leerlingen aan voldoende informatie gehad te hebben van de andere groepen.
Echter 7 leerlingen vonden dat zij van de andere groepen te weinig informatie hadden gekregen om
de oefentoets goed te maken.
Op het einde van de enquête had ik ruimte over gelaten zodat leerlingen nog enkele opmerkingen
konden plaatsen. Hier werd door enkele leerlingen gebruik van gemaakt. Twee leerlingen gaven aan
dat ze het een leuke manier van werken vonden en dat we dit eens vaker moesten doen. Een andere
opmerking van dezelfde strekking was: “Het zelfstandig werken vond ik leuk”. Tevens noemde een
leerling deze manier van werken: “Het was weer eens wat anders”. Ook was er commentaar op het
verschil van inhoud van de paragrafen. Er werd door iemand aangegeven dat de ene paragraaf
makkelijker te presenteren was dan de andere. Een minder positief commentaar werd gegeven door
een leerling die vond dat de klassieke manier van lesgeven effectiever voor hem of haar is.
Naast de eindmeting en de enquête onder de leerlingen heb ik in deze laatste fase ook nog een
individueel interview met mijn schoolbegeleider gehad. Hieruit kwam naar voren dat hij vond dat de
vraagstelling inderdaad duidelijker is geworden voor de leerlingen. Dit blijkt uit het feit dat er
inderdaad minder vragen worden gesteld. Echter hij geeft aan dat dit misschien ook een andere
oorzaak kan hebben, bijvoorbeeld omdat ze nu toch weten dat ik niets vertel over de opdracht. De
„criteria‟ voor een opdracht om zelfstandig aan te werken, die mijn begeleider aangeeft als belangrijk,
zijn de zelfde als beschreven na de tussenmeting-fase.
Uit deze eindfase kan ik de conclusie trekken dat een opdracht om zelfstandig te werken door Havo4 leerlingen, moet voldoen aan de volgende criteria:
a. De opdracht is duidelijk omschreven in begrijpelijke taal voor Havo-4 leerlingen.
Met andere woorden er moet niet te veel vaktaal in staan. Hierdoor begrijpen de leerlingen niet
wat de bedoeling is. Het gevolg is dat de leerlingen bij het lezen van de opdracht al afhaken.
Wanneer het gebruik van een vakterm onvermijdelijk is, moet dit begrip worden uitgelegd.
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b. Het moet een uitdagende opdracht zijn.
De opdracht moet aansluiten bij de persoonlijke interesse van Havo-4 leerlingen (Vermunt,
oktober 2005). Een manier die hiervoor goed te gebruiken is, is de context-concept. Door het
begin van de opdracht zodanig te formuleren moeten de leerlingen gemotiveerd worden om de
gehele opdracht door te willen werken en de gestelde vragen te willen beantwoorden.
c. Het doel moet voor de leerlingen duidelijk zijn
Het eerste wat leerlingen vragen, wanneer zij een opdracht moeten maken, is of het voor een
cijfer is. Door duidelijk naar de leerlingen aan te geven waarom het nuttig is om deze opdracht te
maken, zullen de leerlingen het nut er van inzien.
d. De relevantie met de lesstof wordt aangetoond.
Hiermee wordt bedoeld waar de opdracht aansluit bij de lesstof uit het boek. Door dit te doen
kunnen de leerlingen makkelijker terug bladeren in het leerboek om iets op te zoeken wanneer
ze iets niet weten. Zeker wanneer leerlingen zelfstandig aan het werk gaan is dit belangrijk.
Hiermee voorkom je dat leerlingen sneller stoppen met het maken van de opdracht.
e. Waar de informatie vandaan gehaald worden is omschreven (bronnen).
De meeste Havo-4 leerlingen hebben nog structuur nodig. Deze kan je aanbieden door een
bronvermelding te geven. Hiermee voorkom je dat leerlingen maar wat gaan „googlen‟. Het
gevolg daarvan is dat ze snel zijn afgeleid en zich met andere zaken gaan bezig houden.
f. Wat het eindresultaat moet zijn staat beschreven.
Het is voor leerlingen heel nuttig om te weten wat het eindproduct moet zijn. Leerlingen werken
graag hier naar toe. Door dit aan te geven weten ze wat er van hun verwacht wordt. De bekende
valkuil hierbij is natuurlijk dat leerlingen te snel naar het eindproduct gaan werken en daardoor
onvolledig worden.
g. De beoordeling of de zelfcontrole van het gemaakte is bekend gemaakt.
De manier van het verkrijgen van de antwoorden is een belangrijk onderwerp voor leerlingen.
Ze willen namelijk weten of ze het goed gedaan hebben. Leerlingen willen bevestigd worden in
hun kunnen. Het is daarom van belang nooit te lang te wachten met het geven van de
beoordeling.
h. De tijdsduur (of inleverdatum) wordt duidelijk aangegeven.
Het aangeven van de tijdsduur of de inleverdatum heeft wederom alles te maken met structuur.
Het plannen van zelfwerkzaamheid is voor leerlingen uit Havo-4 erg moeilijk. Het is daarom ook
raadzaam om bij langere opdrachten tussentijdse beoordelingen in te bouwen.
Om voor mezelf te kijken hoe de leerlingen gescoord hebben, heb ik het cijfer van dit jaar vergeleken
met het cijfer van vorig jaar. Vorig jaar heb ik opdracht 6 aan leerlingen van Havo-4 gegeven. Het
gemiddelde klassencijfer voor opdracht 6 vorig jaar was 6,5 en dit jaar voor opdracht 6B is het
klassengemiddelde 6,8. Het cijfer voor de repetitie over hoofdstuk 6 was vorig jaar 7,6 gemiddeld en
dit jaar 7,1. Echter dit jaar was de normering zwaarder. Wanneer we de normering van vorig jaar
toepassen is het gemiddelde dit jaar 7,4. Toch is het cijfer van de repetitie een fractie lager, terwijl de
opdracht dit jaar beter scoort. Een kanttekening hierbij is wel dat de leerlingen in beide klassen niet
hetzelfde waren. De klas van vorig jaar waren voornamelijk leerlingen met het NG-profiel en dit jaar
heb ik een klas met voornamelijk CM en EM-leerlingen.
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Als men kijkt naar een opdracht en hieraan criteria wilt verbinden, is het verstandig om ook naar de
organisatorische kant te kijken van de opdrachten (Slotman, 2001). Echter naast de twee factoren is
er nog een derde factor die van invloed is op het zelfstandig leren en werken van leerlingen. Deze
derde factor is de didactische vormgeving (van der Schaaf, april 2001), met andere woorden de vorm
van de opdracht. Wanneer we de inhoudelijke gegevens combineren met de theorie over leren uit
hoofdstuk 2 kunnen we dus ook nog iets zeggen over de vorm van de opdracht. Ten eerste kwam uit
de enquêtes gehouden onder biologiecollega‟s en leerlingen tijdens de nulmeting al enigszins naar
voren dat bepaalde opdrachten beter uitvoerbaar zijn voor zelfstandig werk door leerlingen, dan
andere opdrachten. Hierbij ging het vooral om open en/of gesloten vragen maken aan de hand van
een voorafgaande les, tekst of video/DVD. Daarnaast werd er door de biologiecollega‟s ook vaak de
webquest, (zelfstandig) onderzoek doen en de diagnostische toets genoemd. Maar ik denk dat, gezien
de theorie over leren en zelfstandig werken, bepaalde van deze opdrachten op het ene moment
beter gegeven kunnen worden dan op een ander moment. Door M.B. Miles zijn we te weten
gekomen dat leren een cyclisch proces is. Dat houdt voor de opdrachten in dat dit steeds een nieuw
probleem moeten zijn om de leerlingen nieuwsgierig te maken. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van
de leerstof waar men op dat moment mee bezig is. Een opdracht om zelfstandig aan te gaan werken
kan dus het beginpunt zijn van nieuwe leerstof, maar ook een eindpunt in de leerroute. Om het
leerproces ten aanzien van de opdracht goed te laten plaatsvinden, dient er ook een goede opbouw
in de opdracht te zitten. Deze wordt bepaald door de drie leerfuncties: voorbereiding, uitvoering en
controle.
De opdrachten dienen voornamelijk procesgericht te zijn, voornamelijk bij leerlinggestuurd
onderwijs. Bij opdrachten om zelfstandig aan te werken door leerlingen is dit dus van essentieel
belang hier rekening mee te houden. Er moet wel een geleidelijke verschuiving van docentgestuurd
naar leerlinggestuurd leerproces te zijn. De opdrachten moeten gedurende een leerperiode hierop
aangepast zijn. Tijdens het proces dat leerlinggestuurd is, leren leerlingen veel van elkaar, wanneer
het gaat om kennis en vooral met betrekking tot vaardigheden. Het is dan ook aan te bevelen om
regelmatig groepsopdrachten te geven. De ene keer kan je de leerlingen zelf de groepen laten
samenstellen en soms bepaalt de docent de groepssamenstelling. Sommige groepsopdrachten vragen
namelijk een andere samenstelling dan andere opdrachten (Hoogeveen, 1996). Aangezien de groepen
door de leerlingen zelf worden samengesteld zijn het vaak dezelfde groepen. Vriendjes kruipen
eenmaal altijd graag bij elkaar. Daar is dan ook wel wat voor te zeggen, want het schept vertrouwen
onder elkaar. Wanneer leerlingen bepaalde vaardigheden moeten oefenen is zo‟n veilige omgeving
noodzakelijk. Een stap verder is dat leerlingen die zelfde vaardigheden moeten kunnen uitvoeren in
een minder vertrouwde omgeving.
Tot slot kijken we nog naar de persoonlijke leerstijlen van leerlingen die omschreven zijn door Kolb.
Ten eerste hebben we te maken met de doener. Deze persoon begint het liefst met opdrachten die
te maken hebben met concrete ervaringen en een actief experiment zijn. Vervolgens kent Kolb de
denker, die tegenover de doener staat. Hij heeft graag opdrachten die abstract zijn en reflectieve
observatie vergen. Ten derde kent Kolb de dromer. Deze persoon gaat het liefst opdrachten maken
die te maken hebben met een concrete ervaring en waarbij reflectie nodig is. Tot slot komen we bij
de beslisser, de tegenhanger van de dromer, die van abstractie houdt en graag actief experimenteert.
Zoals reeds vermeld moet iedere leerling alle leerstijlen doorlopen, ondanks dat iedereen een
voorkeur heeft om met een bepaalde leerstijl te beginnen.
Naast datgene wat er minimaal bij een opdracht vermeldt moet worden, zoals hierboven beschreven
staat; is het ook goed om te kijken welke vorm van een opdracht er het beste gekozen kan worden.
Dit is natuurlijk afhankelijk van het doel van opdracht. Dit doel dient door de docent van te voren
bepaald te worden. Uiteraard moet de doelstelling van de opdracht vermeld te worden op de
opdracht zelf.
Kijkend naar het cyclische leerproces is het volgens mij goed om in het begin van een leerperiode te
beginnen met individuele opdrachten. Het is verstandig om deze opdracht te koppelen aan de
leertekst uit het boek of aan de hand van video/DVD-beelden. Wanneer je gebruik maakt van
- 29 -

Beroepsgericht afstudeeronderzoek

Zelfstandig Werken

video/DVD-beelden is het verstandig om hierbij een film te laten zien die te maken heeft met een
spannend beroep of hobby met betrekking tot het onderwerp waar men op dat moment met de
leerstof mee bezig is. Op deze manier maak je gebruik van concrete ervaringen voor de leerlingen. Je
zou zelfs het onderwerp van de te behandelen leerstof mee kunnen beginnen. Een andere opties is
om met een zelfstandig practicum of onderzoek(je) te beginnen. In mijn onderzoek heb ik hier geen
concrete gegevens over. Echter kijkend naar de theorie van Kolb lijkt mij dat ook een goede
mogelijkheid. Het ligt voor de hand om de antwoorden achteraf te geven zodat leerlingen zichzelf
kunnen controleren. Een andere optie is om de antwoorden klassikaal te bespreken. Het eerste
verdient de voorkeur omdat leerlingen dan gelijk al richting leerlinggestuurd onderwijs worden
gebracht.
De volgende stap is een opdracht die in tweetallen uitgevoerd wordt. Hierbij kan je denken aan een
practicum. De doener en de beslisser komen hierbij goed aan hun trekken. Het eindresultaat zou een
verslag over het practicum kunnen zijn. Om het proces wat beter te kunnen beoordelen is het
bijhouden van een logboek een handig instrument. Tevens leren de leerlingen dan reflecteren naar
zich zelf.
Een andere manier om tweetallen zelfstandig aan het werk te zetten is een zodanige opdracht te
maken dat zij een product moeten afleveren. Te denken valt aan opdracht tijdens een project. Hierbij
kunnen zij een bepaald onderwerp uit diepen en de resultaten hiervan aan de rest van de klas te
presenteren. Het eindproduct is de presentatie aan de hand van een PowerPoint of een poster. Een
vergelijking met de expert-methode ligt voor de hand.
Gaandeweg komen we meer bij een groepsopdracht uit, waarbij de beoordeling van het proces
belangrijker wordt dan de beoordeling van het product (de Bie, 2001). Een logisch begin van een
groepsopdracht is een redelijk gestuurde opdracht. In dit geval moet men denken aan bijvoorbeeld
een webquest. Hierin staat duidelijk omschreven wat het eindresultaat moet en welke bronnen
gebruikt moeten worden. Een gunstige bijkomstigheid is dat bij de meeste webquests met rollen
worden gewerkt. In deze fase is het vertrouwen in elkaar zeer belangrijk en het is dan ook raadzaam
om leerlingen zelf de groepen te laten formeren. Men dient nu ook een begin te maken om de
leerlingen op elkaar te laten reflecteren. Een goede manier hiervoor is de peer-assessment. In een
vertrouwde omgeving zijn leerlingen goed in staat om elkaar van kritiek te voorzien over datgene wat
men heeft gedaan.
De laatste stap is een complexe en abstracte groepsopdracht. Het is nog niet aan de orde gekomen,
maar een vakoverstijgende opdracht of taakgerichte opdrachten (Dekker, 2004) zou een goede
mogelijkheid zijn. Het zijn ook vaak de opdrachten die langer dan een lesuur duren. De groep moet
zodanig worden samengesteld dat van iedere leerstijl er een persoon binnen de groep aanwezig is.
De reden hiervoor is dat zo het beste in iedereen boven komt en de kans op meeliften kleiner
wordt. De opdracht behoort zodanig in elkaar te zitten dat er voor iedere leerling binnen de groep
voldoende werk te doen moet zijn. Het werk zou dan ook zowel uit praktische, als uit kennis
componenten moeten bestaan. Vervolgens moeten theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld kunnen
worden. De beoordeling van het proces staat bij deze vorm voorop. Naast dat leerlingen elkaar
beoordelen via een peer-assessment, geeft de docent ook een beoordeling (coach-assessment).
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Samenvattend is de eindconclusie dat de voorwaarden waaraan een opdracht moet voldoen, zodat
een Havo-4 leerling die zelfstandig uit kan voeren, zijn:
1. de opdracht is duidelijk omschreven in begrijpelijke taal voor Havo-4 leerlingen,
2. het moet een uitdagende opdracht zijn,
3. het doel moet voor de leerlingen duidelijk zijn,
4. de relevantie met de lesstof wordt aangetoond,
5. waar de informatie vandaan gehaald worden is omschreven (bronnen),
6. wat het eindresultaat moet zijn staat beschreven,
7. de beoordeling of de zelfcontrole van het gemaakte is bekend gemaakt en
8. de tijdsduur (of inleverdatum) wordt duidelijk aangegeven.
Daarnaast kunnen er op verschillende fasen in het leerproces het beste de volgende opdrachten door
leerlingen gemaakt worden:
Tabel 4: Welke opdrachten wanneer, door wie en hoe te beoordelen?

Fase leerproces
Begin

Individueel of
groepswerk
Individueel

Net voor de helft

Tweetallen

Na de helft

Groepswerk

Einde

Groepswerk

Soort opdracht

Beoordeling

Vragen (open of
gesloten) aan de hand
van video/DVD
c. Practicum
d. Product
Webquest

Controle van
antwoorden door
leerlingen zelf
c. Verslag + logboek
d. Presentatie
Peer-assessment

Vakoverstijgende
opdracht

Peer-assessment +
coach-assessment
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Bijlage 1: De opdrachten voor de leerlingen
Opdracht 1:
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Opdracht 2A:

Opdracht Voedingscentrum
1. Leg uit wat een balansdag is.
2. Denk je dat een balansdag zin heeft? Zo ja waarom, zo nee waarom niet.
3. Zoek balansdag-recepten met fritessaus en met mayonaise. Welk recept geeft de
meeste energie?
4. Wat is de schijf van vijf?
5. Uit welke vakken bestaat de schijf van vijf?
6. Waaruit bestaat de basisvoeding van jou persoonlijk?
7. Wat zijn de maaltijdmomenten, zoals ze beschreven staan op de site?
8. Wanneer kan je het beste wat eten (per maaltijdmoment)?
9. Wat is belangrijk voor sporters (jouw eigen sport), met betrekking tot voedsel?
10. Wat zijn antioxidanten?
11. Wat bioactieve stoffen?
12. Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten?
13. Wat is het verschil tussen HDL en LDL (= cholesterol)?
14. Er worden drie chronische maagdarmontstekingen genoemd, welke en wat zijn het?
15. Met de BMI wordt bepaald of je overgewicht hebt, maar wat geeft het getal van de
BMI eigenlijk precies aan?
16. Bepaal je BMI.
17. Overgewicht (obesitas) verhoogt het risico op een aantal chronische aandoeningen,
welke?
18. Wat is ondergewicht?
19. Wat is een E-nummer en welke zijn er?
20. Wat is ADI?
21. Wat is een keurmerk en welke zijn er?
22. Suiker is zoet, maar er zijn nog veel zoetere stoffen: Intensieve zoetstoffen; hoeveel
maal zoeter is saccharine als suiker?
23. Wat is VWA en wat doen zij?
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Opdracht 2B:

I.

Opdracht Voedingscentrum

DOEL: Kennis over voedsel verwerven, mbv internet, website(www.voedingscentrum.nl)
Opdracht: Beantwoord de vragen/opdrachten m.b.v. de website. Werk daarbij alleen of in
tweetallen. Je krijgt hiervoor twee lesuren de tijd, wanneer je het dan nog niet af hebt dien je
de rest als huiswerk te maken.
Afronding: Plaats je antwoorden uiterlijk 14 januari 2007 op de ELO, dan krijg je daarna de
antwoorden toegestuurd en kan je die zelf nakijken.
De vragen die cursief gedrukt staan zijn facultatief.

A. Gezond gewicht:
1. de volgende manieren: BMI en middelomtrek, worden gebruikt om te bepalen of je
een gezond gewicht hebt. Welke is het meest betrouwbaar?
2. Wat moet je weten om de BMI te bepalen?
3. Wat geeft het BMI getal aan?
4. bepaal met het programma “BMI-meter” van een dertienjarige jongen, die 40 kg
weegt, bij welke lengte hij te zwaar is en ook als hij te licht is.
5. (natuurlijk mag je ook kijken of je zelf goed zit wat betreft de BMI-index of je vader of
je vriendje/vriendinnetje enz).
6. d. hoe noem je de dag voor een balansdag?
B. Gezond eten: (spelen met de schijf van vijf)
7. Om gezond te eten kunnen we gebruik maken van de schijf van vijf. Wat zit er in de vijf
verschillende schijven?
8. Bonen zit in een schijf, toch zou ik die ook nog in 2 andere kunnen plaatsen. Welke?
9. Maak een keuze uit steeds twee voedingsmiddelen, zo dat je steeds de meest gezonde
kiest en opschrijft (alleen letter):
a. aardappelpuree
gekookte aardappelen
b. knäcke brood
crackers
c. brinta
muesli
d. camembert
goudse kaas
e. lamsvlees
kop met vel
f. tonijn
zalm
g. halfvolle boter
halvarine
C. Veiligheid:
10. Iemand snijdt een deel van het brood weg waar schimmel op zit. Waarom kun je beter
dat brood weggooien?
11. Welke symptomen heb je meestal als je voedselvergiftiging hebt?
12. Na hoeveel uur krijg je last van voedselvergiftiging?
D. Samenstelling voedingsmiddel.
13. Wat is het verschil tussen voedingsmiddel en voedingsstof?
14. Wat is gemiddeld de energie behoefte van iemand van 40 jaar per dag in calorieën?
15. Verklaar het verschil tussen een man en een vrouw, wat betreft de energie behoeften.
16. Bij een bepaald E-nummer op de ingrediëntenlijst van een voedingsmiddel staat een
groot getal als ADI. Wat is een e-nummer en
17. Wat wordt bedoeld met ADI?
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18. Welke belangrijkste instantie bewaakt de kwaliteit van ons eten? (slechts de 3 letters
opschrijven)
19. Wat is het “chinees-restaurant-syndroom”?
20. Wat is de stof E101?
21. Kan de voedingsstof E270 verwerkt worden door iemand die koemelkallergie heeft?
Van de volgende onderdelen (E tm G) moet er minstens 2 worden gemaakt
E. Sport en voeding
22. Je doet aan sport (voetbal, korfbal, hockey) bij een vereniging.
a. wat moet je dan extra (naast je gewone maaltijden) binnen krijgen?
b. Wat wordt geadviseerd om in de kantine te drinken?
F Zwangerschap.
23. Een zwangere vrouw wordt geadviseerd om extra foliumzuur en vitamine D te eten.
24. wat zijn de andere namen voor die twee stoffen?
25. Waar dient foliumzuur voor bij het ontwikkelende kind?
26. Vitamine D is een stof die we zelf kunnen maken. Waar in ons lichaam wordt het
gemaakt?
27. Borstvoeding is beter voor een baby dan flessenvoeding. Hoelang moet de
borstvoeding minimaal duren om maximaal te profiteren van de gezondheidseffecten
van de borstvoeding?
G. Ziekten:
28. Voedselovergevoeligheid, b.v. koemelkallergie, is een gevolg van het niet
afweersysteem. Wat doet het afweersysteem verkeerd bij een
voedselovergevoeligheid?
29. schrijf 5 risicofactoren op voor hart- en vaatziekten.
30. Bij een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed wordt gekeken naar de verhouding
van twee stoffen. Een van de stoffen is HDL.
31. Wat is de andere stof?
32. Als je veel HDL hebt in verhouding tot de andere is dat dan goed of juist slecht?
33. Welke van de drie chronische maagdarmontstekingen komt in het gehele maag,darmstelsel voor?
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Invloed van voedsel op de gezondheid

DOEL: Kennis over gebrekziekten en welvaartziekten verwerven, mbv internet,
(www.consumed.nl, www.gezondheidsnet.nl en www.artsenzondergrenzen.nl en andere)
Opdracht: Beantwoord de vragen/opdrachten m.b.v. de websites. Werk daarbij alleen of in
tweetallen. Je krijgt hiervoor twee lesuren de tijd, wanneer je het dan nog niet af hebt dien je
de rest als huiswerk te maken.
Afronding: Plaats je antwoorden uiterlijk 14 januari 2007 op de ELO, dan krijg je daarna de
antwoorden toegestuurd en kan je die zelf nakijken.
De vragen die cursief gedrukt staan zijn facultatief.

Voedselinvloed op de gezondheid.
Om te zien of een bepaalde stof van belang is voor het lichaam kan eerst mbv proefdieren
onderzoek gedaan worden.
1. Beschrijf een onderzoek waarbij gekeken wordt of een bepaalde stof in het voedsel
van belang is voor onze gezondheid. (gebruik de wetenschappelijke methode bij
het opzetten van een dergelijk mogelijke proef en geef stap voor stap aan hoe de
proef gedaan moet worden)
2. Wat is het resultaat als de proef uitwijst dat de proef van belang is voor de
gezondheid.
Gebreksziekten:
Honger
3. Wat is het verschil tussen honger en ondervoeding?
4. Iemand krijg te weinig van een bepaalde voedingsstof binnen, toch heeft de
persoon daar geen last van. Is dit een voorbeeld van een essentiële voedingsstof?
Als er sprake is van honger wordt er te weinig gegeten.
5. Wat is het verschil tussen kwalitatieve honger en kwantitatieve honger?
6. Wat veroorzaakt hongeroedeem?
Welvaartziekten
Er is een verband tussen voedingsgewoonten en welvaartziekten.
Het is wetenschappelijk bewezen dat een evenwichtige, goed uitgebalanceerde voeding
onontbeerlijk is om in goede gezondheid te blijven én dat ze ook helpt om heel wat
aandoeningen onder controle te houden. Wie gezond eet, wapent zich bovendien tegen
een aantal welvaartsziekten zoals bepaalde types kanker, diabetes type 2 en hart- en
vaatproblemen als gevolg van ondermeer verhoogde bloeddruk, verhoogd
cholesterolgehalte en overgewicht.
7
Noem enkele oorzaken dat er tegenwoordig welvaartziekten zijn.
8
Wat is naast voeding oorzaak voor welvaartziekten.
9
Welk verband is er tussen hart- en vaatproblemen en een verhoogd
cholesterolgehalte?
10
Wat heeft overgewicht met diabetes type 2 te maken?
Van de volgende onderdelen (A tm F) moet er minstens 2 worden gemaakt
A. Scheurbuik kwam bij onze zeilende voorouders voor.
11
welke vitamine ontbrak in hun eten?
12
scheurbuik is een verbastering van het Latijnse woord voor de vitamine die
ontbreekt.
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deze vitamine heeft naast een letter ook een andere naam, die aangeeft dat het
tegen scheurbuik werkt. Wat is die naam?

B. Berri Berri is ook een ziekte die voorkwam bij onze voorouders in het huidige Indonesië.
14
wat was het probleem bij Berri Berri?
15
Welk deel van het lichaam werken minder goed bij Berri Berri
C. Nachtblindheid
16
bij Nachtblindheid werken bepaalde cellen in het oog niet goed omdat een bepaalde
lichtgevoelige stof niet gemaakt wordt. Welke cellen en welke stof is bij deze ziekte
betrokken.
17
Men zegt wel dat worteltjes goed zijn voor je ogen. Klopt die uitspraak?
D. Hongeroedeem
18
Krijgt iemand met hongeroedeem
19
Is honger oedeem een gevolg van kwantitatieve of van kwalitatieve honger?
E. Engelse ziekte:
20
Wat is de wetenschappelijke naam voor Engelse ziekte, dit is de oude benaming
voor deze ziekte.
21
Waarom werd deze ziekte Engelse ziekte genoemd?
22
Welk gebrek is er in het voedsel als je ziekteverschijnselen hebt?
23
Mensen met deze ziekte waren van ver te herkennen, waardoor?
24
Waarom was / is deze ziekte voor vrouwen pas rond de 20 levensgevaarlijk voor de
vrouw?
F. Jodiumtekort
Bij het bakken van brood wordt zogenaamd broodzout gebruikt. In dat zout is jodium
toegevoegd?
25
jodium. voorkomt een bepaalde ziekte. Welke?
26
Hoeveel gram jodium zit er in een heel brood?

Naast voedingsstoffen krijg je ook allerlei ongewenste stoffen binnen (www.food-info.net/nl )
Van de volgende 2 onderdelen (zware metalen / bestrijdingsmiddelen) moet er
minstens 1 worden gemaakt
Zware metalen:

Zware metalen zijn een onderdeel van de aardkorst. Ze kunnen niet worden
afgebroken of vernietigd. In kleine concentraties komen ze voor in voedsel,
drinkwater en lucht. Sommige zware metalen fungeren als essentiële mineralen in het
lichaam (zoals koper, selenium en zink). Maar zijn toxisch in hogere concentraties.
Vergiftigingen door zware metalen kunnen voorkomen door drinkwater (loden pijpen),
luchtverontreiniging (vooral rond industrieën) of via de voedselketen.
Zware metalen zijn vooral gevaarlijk omdat ze zich in het lichaam kunnen ophopen
(bioaccumulatie). Dit houdt in dat de stof opgenomen wordt uit de omgeving en
opgeslagen wordt in het lichaam.
Gelukkig komen voedselvergiftigingen door zware metalen maar zeer zelden voor. In
de meeste gevallen zijn ze het gevolg van (zware) milieuverontreiniging. Het
bekendste voorbeeld hiervan is de kwikverontreiniging in Japan tussen 1931-55.
Sinds 1932 loosde de Chisso chemische fabriek afvalwater in de Minamata baai in
Japan. Dit afvalwater bevatte veel kwik, dat zich in de vissen en schelpdieren in de
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baai ophoopte. Via deze voedselbronnen werden ook de mensen in de omgeving
besmet. In 1952 werden de eerste symptomen van kwikvergiftiging zichtbaar bij de
bevolking rond de Minamata baai. Uiteindelijk zijn er 500 mensen gestorven aan de
kwikvergiftiging. Sindsdien heeft Japan de strengste milieuwetgeving van de
geïndustrialiseerde landen en staan de verschijnselen van de ziekte bekend als het
Minamata Syndrome.
Kwik komt van nature niet voor in voedsel, maar het kan wel in voedsel
terechtkomen, omdat het zich via kleinere organismen door de voedselketen
verspreidt. De concentratie kwik is in vis meestal hoger dan de kwikconcentratie van
het water waar de vis in zwemt. Dit wijst erop dat kwik zich ophoopt in het lichaam
van vissen. Ook vlees kan aanzienlijke hoeveelheden kwik bevatten als de omgeving
met kwik is besmet. Kwik komt meestal niet in planten voor, maar wanneer er kwik
bevattende bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, kan kwik via groenten en andere
gewassen het menselijk lichaam binnenkomen
In het stukje staat de term bioaccumulatie.
27
wat wordt bedoeld met die term?
28
Hoe kan de concentratie kwik in de vissen hoger zijn dan het water waar zij
in leven?
29
Wat zijn de gevolgen van kwikvergiftiging voor organen van de mens.
Bestrijdingsmiddelen: http://www.inzichten.nl/ddt.html
De ondergang van DDT
Het aanvankelijke succes van DDT kan worden toegeschreven aan een aantal factoren: het is
niet erg giftig voor mensen, het is in hoge mate toxisch voor insecten en het is persistent. Het
heeft, zoals gezegd, in hoge mate bijgedragen aan het onder controle krijgen van malaria en
aan het beschermen van voedselgewassen. Het grote nadeel van DDT is echter dat het goed in
vet oplosbaar is. Daardoor accumuleert het in de voedselketen. Het is al lang goed
gedocumenteerd dat vooral dieren aan het eind van de voedselketen daardoor grote schade
hebben ondervonden. Groeiende publieke bezorgdheid, onder ander gevoed door het boek
‘Silent spring’ van Rachel Carson uit 1962, en het beschikbaar komen van andere
bestrijdingsmiddelen zorgden ervoor dat DDT steeds meer onder vuur kwam te liggen. De twee
effecten, persistentie en accumulatie, hebben uiteindelijk geleid tot een verbod op het gebruik
van DDT in veel landen. Niettemin is er nog steeds discussie of het verbod op DDT wel terecht
is. Ook wordt DDT nog steeds veel gebruikt: in Zuid– en Midden-Amerika en in Azië. Want een
feit blijft dat het, ondanks alles, nog steeds een effectief middel is en, nog belangrijker, erg
goedkoop.

30
31
32
33
34

Ook bij DDT is er sprake van bioaccumulatie, Door welke eigenschap van DDT
komt dat.
Waarom heette het boek van Rachel Carson Silent Spring (stil voorjaar).
Waar staat de afkorting DDT voor?
In welk jaar werd het massaal gebruikt?
Waar werd DDT eerst voor gebruikt en waarvoor later

- 42 -

Beroepsgericht afstudeeronderzoek

Zelfstandig Werken

Opdracht 3A:

Wat staat er op een etiket?
Een fabrikant dient op het etiket van zijn product gegevens te zetten. De
gegevens waar het om gaat zijn de voedingswaarde en de ingrediënten
die er in het product zitten.
De voedingswaarde geeft aan hoeveel er van iedere voedingsstof in 100
ml (of 100 gram) zit en wat de totale hoeveelheid energie van 100 ml/100
gram zijn.
Vragen:
1. Wat heb je gisteren(avond) als warme maaltijd gegeten?
2. Uit welke voedingsmiddelen, van die warme maaltijd, heb jij je eiwitten
gehaald?
3. Wat zijn de symptomen bij een overdosis van eiwitten?
4. Uit welke voedingsmiddelen halen we vitamine E?
5. Wat zijn de symptomen van scheurbuik?
6. Wat is voor jou de aanbevolen hoeveelheid vitamine C?
7. Hoeveel energie zou jij per dag binnen moeten krijgen?

In bijlage 1 staan vier etiketten afgebeeld: A, B, C en D (1&2)
8. Hoeveel energie levert ieder product?
9. Welke verhouding zit er tussen de energie-eenheden kJ en kcal?
10. Hoeveel zou je van ieder product (per dag) moeten nemen om aan voldoende
energie te komen?
11. Wanneer je 30 ml product D inneemt, hoe lang moet je dan touwtje springen
om dat te verbranden.
12. Welke smaakversterkers zitten er in product A?
13. Welke emulgator zit er in product B?
14. Welke antioxidant en kleurstof zit er in product D?
15. Op product C staat de ADH van vitamine D, klopt dit voor jou?
16. Waarom is de ADH voor vitamine D voor zuigelingen hoger dan voor jou?
17. Om welke producten zou het gaan?

NB. Gebruik bij het beantwoorden van de vragen BioData (hst. 19)
en bijlage 2 uit Binas (E-nummers).
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Bijlage 1: Vier etiketten
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Opdracht 3B:

Wat staat er op een etiket?
Een fabrikant dient op het etiket van zijn product gegevens te zetten. De
gegevens waar het om gaat zijn de voedingswaarde en de ingrediënten
die er in het product zitten.
De voedingswaarde geeft aan hoeveel er van iedere voedingsstof in 100
ml (of 100 gram) zit en wat de totale hoeveelheid energie van 100 ml/100
gram zijn.
Opdracht:
Maak met zijn tweeën onderstaande vragen. Je moet hierbij gebruik maken van de
bijlagen op de achterzijde van dit blad en de bronnen die je kunt gebruiken staan
onderaan vermeld. Wanneer je gedurende dit lesuur niet geheel klaar bent, maak je
de rest als huiswerk. In de eerst volgende les worden de antwoorden besproken.

Vragen:
1. Wat heb je gisteren(avond) als warme maaltijd gegeten?
2. Uit welke voedingsmiddelen, van die warme maaltijd, heb jij je eiwitten
gehaald?
3. Wat zijn de symptomen bij een overdosis van eiwitten?
4. Uit welke voedingsmiddelen halen we vitamine E?
5. Wat zijn de symptomen van scheurbuik?
6. Wat is voor jou de aanbevolen hoeveelheid vitamine C?
7. Hoeveel energie zou jij per dag binnen moeten krijgen?

In bijlage 1 staan vier etiketten afgebeeld: A, B, C en D (1&2)
8. Hoeveel energie levert ieder product?
9. Welke verhouding zit er tussen de energie-eenheden kJ en kcal?
10. Hoeveel zou je van ieder product (per dag) moeten nemen om aan voldoende
energie te komen?
11. Wanneer je 30 ml product D inneemt, hoe lang moet je dan touwtje springen
om dat te verbranden.
12. Welke smaakversterkers zitten er in product A?
13. Welke emulgator zit er in product B?
14. Welke antioxidant en kleurstof zit er in product D?
15. Op product C staat de ADH van vitamine D, klopt dit voor jou?
16. Waarom is de ADH voor vitamine D voor zuigelingen hoger dan voor jou?
17. Om welke producten zou het gaan?
Bronnengebruik:
Gebruik bij het beantwoorden van de vragen BioData (hst. 19)
en bijlage 2 uit Binas (E-nummers).
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Bijlage 1: Vier etiketten

D1:
Voedingswaarde:
Voedingswaarde per 100ml:
Energie 2620kJ (630kcal)
Eiwitten 1g
Koolhydraten 5,1g; waarvan suikers 2,6g
Vet 68g; waarvan verzadigd 5,8g
Natrium 0,31g

D2:
Ingrediënten:
plantaardige olie 70%, azijn, water,
scharreleigeel 6%, glucosestroop, suiker,
gemodificeerd maïszetmeel, mosterd (water,
mosterdzaad, spritazijn, zout, aroma, kruiden)
zout, peper, aroma's (met lactose en
melkeiwit), antioxidant E385, kleurstof E160a
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Opdracht 4:

Kennsstest van www.dekaterkomtlater.nl: wat weet jij van alcohol?
1. Wat is een black-out als gevolg van het drinken van alcohol?
A. even flauw vallen
B. tijdelijke hersenstoornis door te veel alcohol
C. vergeetachtigheid door dronkenschap
2. Waar zit de meeste alcohol in: In een glaasje wodka of in een glas bier?
A. in een standaard glas bier, wijn of sterke drank zit evenveel alcohol
B. in wodka, omdat het sterke drank is
C. in bier, omdat een bierglas veel groter is dan een borrelglaasje
3. Hoe lang zit de alcohol in je bloed nadat je een glas bier hebt gedronken?
A. ongeveer een half uur
B. een uur tot anderhalf uur
C. ligt eraan hoe goed je lichaam tegen alcohol kan
4. Waarom is het levensgevaarlijk om in een paar uur 20 glazen bier te drinken?
A. je lever stopt na ongeveer 10 glazen met de afbraak van alcohol
B. je kunt een ademhalings- of hartstilstand krijgen
C. je kunt een maagbloeding krijgen
5. Hoe word je weer snel nuchter?
A. goed eten voor of tijdens het stappen
B. na het drinken veel bewegen (fietsen enzo)
C. geen van beide bovenstaande helpt
6. Bij agressie in het uitgaansleven Is vaak sprake van alcohol en/of drugs.
A. 86% komt door drugs en 14% door alcohol
B. 86% komt door alcohol en 14% door drugs
C. 86% komt door alcohol en 14% door een combinatie van drugs en alcohol
7. Na het drinken van hoeveel alcohol neemt je beoordelingsvermogen af?
A. na 2 glazen
B. na 10 glazen
C. verschilt per persoon, ligt eraan hoe goed je tegen alcohol kunt
8. Hoeveel drinkt een jongere in de leeftijd van 15-25 jaar gemiddeld per week?
A. 37 glazen
B. 20 glazen
C. 8 glazen
9. Wat is de invloed van veel drinken op het hebben van seks?
A. mannen krijgen eerder een erectie
B. vrouwen krijgen minder zin in seks
C. mannen en vrouwen vrijen eerder onveilig
10. Wanneer ben je volgens de arts een zware drinker?
A. 1 keer per week 6 glazen of meer op 1 avond
B. 1 keer per week 10 glazen of meer op 1 avond
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Opdracht 5A:
HAVO 4, HOOFDSTUK 5: BLOED

Bloedvat:

Bloed bestaat uit:

Taak:

1.
2.
3.
4.

Stel deze persoon (tekening) heeft bloedgroep AB+. Waar precies bevinden zich in het bloed
(je moet dit in de tekening aan kunnen geven):


A en B antigenen?

……………………………..



A en B antistoffen?

……………………………..



Resusantigeen?

……………………………..



Antiresus?

……………………………..



Zuurstof?

……………………………..



Hemoglobine?

……………………………..



Insuline?

……………………………..

Stel dat deze persoon (AB+) een bloedtransfusie nodig heeft, mensen met welke
bloedgroep(en) zouden dan bloed kunnen geven? Licht je antwoord kort toe.
……………………………………………………………………………………………………….
Stel dat deze persoon (AB+) zelf bloed aan iemand wil geven, aan mensen met welke
bloedgroep(en) zou dat kunnen? Licht je antwoord kort toe.
……………………………………………………………………………………………………….
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Antistoffen worden gevormd door

……………………………..



Bloedarmoede is een gebrek aan

……………………………..



Het HIV virus vermeerdert zich in

……………………………..



Tijdens een verkoudheid vorm je meer

……………………………..



Endocytose kan gedaan worden door

……………………………..
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Opdracht 5B:

Diagnostische toets (Havo 4) hoofdstuk 5 (nectar deel 1): BLOED
Maak deze diagnostische toets individueel.
Tracht de toets eerst zonder boek te maken. Wanneer je klaar bent pak je eventueel je er bij
en maak je de vragen waarop je geen antwoord wist.
Je krijgt voor het maken van deze diagnostische toets 20 minuten de tijd.!
Hierna kijken we de diagnostische toets klassikaal na.
Bloedvat:

Bloed bestaat uit:

Taak:

1.
2.
3.
4.
Stel deze persoon (tekening) heeft bloedgroep AB+. Waar precies bevinden zich in het bloed
(je moet dit in de tekening aan kunnen geven):
 A en B antigenen?
……………………………..
 A en B antistoffen?
……………………………..
 Resusantigeen?
……………………………..
 Antiresus?
……………………………..
 Zuurstof?
……………………………..
 Hemoglobine?
……………………………..
 Insuline?
……………………………..
Stel dat deze persoon (AB+) een bloedtransfusie nodig heeft, mensen met welke
bloedgroep(en) zouden dan bloed kunnen geven? Licht je antwoord kort toe.
……………………………………………………………………………………………………….
Stel dat deze persoon (AB+) zelf bloed aan iemand wil geven, aan mensen met welke
bloedgroep(en) zou dat kunnen? Licht je antwoord kort toe.
……………………………………………………………………………………………………….
Vul de volgende zinnen aan:
 Antistoffen worden gevormd door
 Bloedarmoede is een gebrek aan
 Het HIV virus vermeerdert zich in
 Tijdens een verkoudheid vorm je meer
 Endocytose kan gedaan worden door
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Opdracht 6A:

Hoofdstuk 6: Seksualiteit
Dit hoofdstuk gaan we eens op een andere manier aanpakken. Jullie gaan
nu eens aan het werk!!!
We verdelen de klas in vijf groepen. Iedere groep neemt een paragraaf
voor zijn rekening. Nadat deze paragraaf door de groep is bestudeerd
zullen zij de rest gaan uitleggen wat er in staat. Vervolgens worden jullie
getest op je opgedane kennis.
In iedere groep heeft iedereen één (of meerdere) taken. Iedere persoon is
binnen zijn/haar groep verantwoordelijk voor zijn/haar taak.
Daarnaast is iedere groep verantwoordelijk voor de desbetreffende
paragraaf en dat deze naar behoren wordt uitgelegd aan alle leerlingen.
Met andere woorden: “We hebben elkaar nodig”.
Binnen iedere groep kennen we de volgende taken:
Manager: Deze persoon bepaald de grote lijnen van de groep en
zijn/haar belangrijkste taak is het bewaken van de tijd. Het geheel moet
namelijk op tijd klaar zijn.
Presentator: Het is verstandig om er hier twee van te benoemen. Deze
twee personen leggen aan de klas uit welke belangrijke dingen (en meer)
er in de paragraaf staat.
Vragenmaker: Naast het presenteren, dienen er ook nog vijf toetsvragen
gemaakt te worden. Deze vijf vragen zijn verdeeld in drie kennisvragen en
twee inzichtvragen.
Regelaar: Dit is een taak voor één persoon. Hij/zij regelt bijzondere
dingen voor groep. Dek hierbij aan het regelen van een beamer voor de
presentatie.
Data-opzoeker: Het meest handige is dat vele (alle) personen zich
hiermee bezig houden. Iedere persoon dient uiteindelijk alles te weten
over de paragraaf.

Doelen van deze opdracht:
- Hoofdzaken en bijzaken uit een paragraaf halen,
- Moeilijke onderwerpen duidelijk kunnen uitleggen aan anderen,
- Het presenteren van een onderwerp/paragraaf,
- Gebruikmaken van hulpmiddelen tijdens een presentatie,
- Het maken van leer- en inzichtvragen,
- Samenwerken.
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Eindresultaten:
- Vijf toetsvragen, bestaande uit drie kennisvragen
inzichtvragen, met uitwerkingen.
- Het geven van een presentatie over een paragraaf.

en

twee

Jullie moeten meehelpen met de beoordeling. De presentatie van iedere
groep wordt de andere groepen beoordeeld op inhoud en presentievorm.
Hieruit komen twee gemiddelde cijfers voor iedere groep. De docent
beoordeelt de presentaties ook. De cijfers van de leerlingen en de docent
geven uiteindelijk één totaal cijfer voor de presentatie.
Daarnaast beoordeelt de docent ook de toetsvragen. Er wordt één
totaalcijfer voor zowel de kennisvragen, als de inzichtvragen gegeven.
Beide cijfers (voor presentatie en toetsvragen) levert een gemiddeld cijfer,
waarbij beide cijfers even zwaar meetellen. Dit laatste cijfer zal meetellen
als een SO-cijfer (1x).

Belangrijke data:
Tijd
Week 14
Week 14 + 15

Wat
Introductie
Uitwerking opdracht

Week 16, 17 of 18

Huiswerk

Week 19

Presentatie

15 mei
16 mei
22 mei

Vragen stellen Hst.6
Oefentoets
Repetitie Hst.6
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Resultaat
Taakverdeling
Presentatie
Toetsvragen
Doorlezen gehele
hoofdstuk
Presenteren
Vragen inleveren
Voorbereiden toets
Maken oefentoets
Voldoende
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Opdracht 6B:

Hoofdstuk 6: Seksualiteit
Dit hoofdstuk gaan we eens op een andere manier aanpakken. Jullie gaan
de komende vijf (5) lessen zelfstandig aan het werk!!!
We verdelen de klas in vijf groepen. Iedere groep neemt een paragraaf
voor zijn rekening. Nadat deze paragraaf door de groep is bestudeerd
zullen zij de rest gaan uitleggen wat er in staat. Vervolgens worden jullie
getest op je opgedane kennis.
In iedere groep heeft iedereen één (of meerdere) taken. Iedere persoon is
binnen zijn/haar groep verantwoordelijk voor zijn/haar taak.
Daarnaast is iedere groep verantwoordelijk voor de desbetreffende
paragraaf en dat deze naar behoren wordt uitgelegd aan alle leerlingen.
Met andere woorden: “We hebben elkaar nodig”.
Binnen iedere groep kennen we de volgende taken:
Manager: Deze persoon bepaald de grote lijnen van de groep en
zijn/haar belangrijkste taak is het bewaken van de tijd. Het geheel moet
namelijk op tijd klaar zijn.
Presentator: Het is verstandig om er hier twee van te benoemen. Deze
twee personen leggen aan de klas uit welke belangrijke dingen (en meer)
er in de paragraaf staat.
Vragenmaker: Naast het presenteren, dienen er ook nog vijf toetsvragen
gemaakt te worden. Deze vijf vragen zijn verdeeld in drie kennisvragen en
twee inzichtvragen.
Regelaar: Dit is een taak voor één persoon. Hij/zij regelt bijzondere
dingen voor groep. Dek hierbij aan het regelen van een beamer voor de
presentatie.
Data-opzoeker: Het meest handige is dat vele (alle) personen zich
hiermee bezig houden. Iedere persoon dient uiteindelijk alles te weten
over de paragraaf.

Doelen van deze opdracht:
- Hoofdzaken en bijzaken uit een paragraaf halen,
- Moeilijke onderwerpen duidelijk kunnen uitleggen aan anderen,
- Het presenteren van een onderwerp/paragraaf,
- Gebruikmaken van hulpmiddelen tijdens een presentatie,
- Het maken van leer- en inzichtvragen,
- Samenwerken.
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Eindresultaten:
- Vijf toetsvragen, bestaande uit drie kennisvragen
inzichtvragen, met uitwerkingen.
- Het geven van een presentatie over een paragraaf.

en

twee

Jullie zorgen ook zelf voor de beoordeling. De presentatie van iedere
groep wordt door de andere groepen beoordeeld op inhoud en
presentievorm. Daarnaast beoordeelt de docent ook de toetsvragen. Er
wordt één totaalcijfer voor zowel de kennisvragen, als de inzichtvragen
gegeven.
Beide deelcijfers (voor presentatie en toetsvragen) levert een gemiddeld
eindcijfer, waarbij beide deelcijfers even zwaar meetellen. Dit eindcijfer
zal meetellen als een SO-cijfer (1x).

Belangrijke data:
Tijd
Week 9

Week 11

Wat
Resultaat
Introductie + begin Taakverdeling
maken opdracht
Uitwerking opdracht
Presentatie
Toetsvragen
Presentaties
Presenteren

19 maart

Vragen stellen Hst.6

Voorbereiden toets

20 maart

Toets maken

Toets

Week 10
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Opdracht 7:

Menstruatiecyclus en hormonen

Vul kort in (met behulp van figuur 45):
1. Een stijging van het ………… -gehalte in het bloed stimuleert de groei van het follikel.
2. Het groeiende follikel doet het ………………….. -gehalte in het bloed stijgen.
3. Een stijging van het ……………… -gehalte in het bloed stimuleert de vorming van het
baarmoederslijmvlies.
4. Een stijging van het oestrogeengehalte remt via de hypofyse het …………… -gehalte.
5. Een stijging van het oestrogeengehalte stimuleert via de hypofyse het …………… gehalte.
6. Een stijging van het …………. –gehalte stimuleert het vrijkomen van de eicel
(ovulatie).
7. Een stijging van het …………. –gehalte stimuleert de vorming van het gele lichaam.
8. Het gele lichaam doet het ……………… -gehalte stijgen.
9. Een stijging van het ……………… -gehalte stimuleert de doorbloeding en handhaving
van het baarmoederslijmvlies.
10. Een stijging van het progesterongehalte remt via de hypofyse het …………… gehalte.
11. Een daling van het LH-gehalte leidt tot een daling van het ………………… -gehalte.
12. Een daling van het ……………… -gehalte leidt tot afbraak van het
baarmoederslijmvlies.
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Bijlage 2: Pogingen tot andere onderwijsvormen in de bovenbouw
Poging tot andere onderwijsvorm in bovenbouw.
Naast traditionele lessen biologie ben ik op zoek naar een alternatieve vorm van onderwijs in de
bovenbouw.
Traditionele les kan zijn frontaal onderwijs, gerichte opdracht bij een opdracht.
De vraag is of er een vrije opdracht zelfstandig uitgevoerd kan worden door leerlingen van Havo 4?
Het lijkt zinvol om een dergelijk opdracht in een groepje uit te voeren.
Leden van een groepje kunnen elkaar motiveren en stimuleren.
Ook zal door discussie over het onderwerp een versterking van het leerproces plaatsvinden.
De opdracht, d.w.z. het onderwerp en de toetsing er van, moeten duidelijk zijn
Mogelijke opdrachten:
- Bepaal de conditie van de eigen leeftijdsgroep in meetbare grootheden.
- Maak een beschrijvend ecologisch onderzoek van de schooltuin. Hierbij moet de
natuurwetenschappelijke werkwijze worden toegepast.
- Welke veranderingen vinden plaats in een cel die deelt. Vergelijk daarbij een cel die zich
specialiseert tot een voortplantingscel en een zenuwcel.
- Bepaal de groei van de mens. Bekijk daarbij de leerlingen uit brugklas 1 en klasgenoten.
- Onderzoek het geheugen van de mens. Bekijk daarbij de werking van geheugeningangen,
geheugenstadia en hersenonderdelen, die betrokken zijn bij het geheugen. Bepaal ook
geheugeningangen en de werking op het geheugen, bij leeftijdsgenoten
- Idem onderzoek hoe groot een getal is dat nog onthouden kan worden, dus hoeveel cijfers in
een juiste reeks teruggevonden kan worden in het geheugen.
- Bepaal de veranderingen van de verhoudingen van het lichaam van de mens, gedurende
puberteit.
- Bepaal de werking van een zintuig.
Nodig:
Een coach gedurende het onderzoek, dwz iemand die als vraagbaak dient voor wat betreft de
mogelijkheden en de nodige materialen.
Een onderzoeksruimte, laboratorium en benodigde materialen
Een mediatheek, met laptops. Om informatie te vinden en voor verslaglegging
Mogelijke manieren van toetsing van de opdracht, of te wel het eind product:
- Presentatie.
- Poster
- Verslag
- PowerPoint
- Toneelstukje
- enz
Beoordeling van het onderzoek door:
- leerlingen van andere onderzoeksgroepen en docent en toa van de presentatie van het
onderzoek
- invullen van beoordelingsstencil door eigen groepsleden.
- beoordeling van leerproces gedurende het onderzoek door coaches, dwz docent en toa.
- Het volgen van het leerproces van het onderzoek (logboek)mbv its-learing.
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Bijlage 3: Informatie vooraf van Havo-5 leerlingen
Informatie vooraf va Havo5-leerlingen
Ik heb met een aantal (5) leerlingen, die ik begeleid met hun PWS, van Havo-5 een gesprek
gehad over het maken van opdrachten in Havo-4 (vorig jaar).
Ik heb de volgende vragen gesteld; en antwoorden gekregen:
1. Welke opdrachten kunnen jullie nog herinneren van vorig jaar?
- De opdracht over seksualiteit, die zelfstandige opdracht over hst.6.
- Het antibiotica practicum.
- Een opdracht over het voedingscentrum.
- Iets met DNA (of was dat bij ANW).
2. Waren er opdrachten bij die je zelfstandig kon uitvoeren (zonder docent)?
- Ja, die van hst. 6; maar dat liep niet altijd even goed.
- We hebben ook wel gewoon vragen moeten maken en later de antwoorden besproken.
- De vragen uit het boek, daarvan hadden we thuis het antwoordenboekje (maar dat
maakten we vaak niet).
3. Wat moet er (minimaal) in een opdracht staan om hem door leerlingen zelfstandig te laten
maken?
- Wat je precies moet doen (= eindresultaat).
- Of het voor een cijfer is.
- Over welke paragraaf het gaat, zodat je het kan opzoeken.
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Bijlage 4: Uitwerking leerlingen-enquête na nulmeting
Uitwerking leerlingen-enquête na de nulmeting (N=25)
Vraag 1: Vonden jullie de gemaakte opdracht duidelijk genoeg om er zelfstandig (= zonder
biologiedocent) aan te werken?
Antwoord:
Ja
9x
Nee 16x
Vraag 2: Wat vond je duidelijk aan de opdracht?
Antwoord:
Opdracht wijst zichzelf
Afbeelding met lijntjes is toch logisch

5x
4x

Vraag 3: Wat vond je onduidelijk aan de opdracht?
Antwoord:
Geen duidelijke uitleg
Gebruik van bronnen
Moest dingen weten waarvan we nog nooit gehoord hadden
Afbeeldingen waren onduidelijk
Je mist de antwoorden (geen feedback)

10x
4x
2x
2x
1x

Vraag 4: Welke vorm van onderstaande opdrachten vind je goed om zelfstandig een opdracht te
kunnen uitvoeren?
Antwoord:
Maken van open vragen
10x
Maken van MC-vragen
25x
Maken van vragen ahv. tekst
17x
Vragen beantwoorden ahv. video/DVD
13x
Practicum
2x
(Zelfstandig) onderzoek doen
8x
Maken van een webquest
4x
Diagnostische toets
8x
Vraag 5: Wat vind je dat er allemaal bij een opdracht moet staan om hem zelfstandig uit te kunnen
voeren?
Antwoord:
Uitleg bij de opdracht / informatie
22x
Uitleg van moeilijke woorden
3x
Wat je nodig hebt
4x
Bij MC-vragen 3 alternatieven
1x
Duidelijke vragen / afbeeldingen
2x
Brongebruik
6x
(Korte) stukjes tekst met 3 vragen
2x
Antwoorden zijn nodig voor controle
1x
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Bijlage 5: Uitwerking docenten-enquête na nulmeting
Uitwerking Docenten-enquête na de Nulmeting (N=5)
Vraag 1: Welke van de huidige opdrachten (zie bijlage), die ik in Havo-4 tijdens de biologielessen
gebruik, vind je geschikt om zelfstandig door leerlingen uit te laten voeren? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Opdr.nr.
Antwoord:
1
3x
2
5x
3
5x
4
4x
5
3x
6
2x
7
1x
Vraag 2: Kan je hieronder kort aangeven waarom je deze opdracht geschikt vindt?
Antwoord:
Indien voldoende informatie, is extra uitleg niet nodig
Het is informatie opzoeken en veel feiten (reproductief)
Zorg wel voor nakijk sjabloon
Intensief met lesstof bezig zijn (opdr.6)

1x
4x
2x
2x

Vraag 3: Welke van de huidige opdrachten (zie bijlage), die ik in Havo-4 tijdens de biologielessen
gebruik, vind je ongeschikt om zelfstandig door leerlingen uit te laten voeren? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Opdr.nr.
Antwoord:
1
2x
2
-3
-4
1x
5
1x
6
3x
7
3x
Vraag 4: Kan je hieronder kort aangeven waarom je deze opdrachten ongeschikt vind?
Antwoord:
Opdracht 6 te vaag, meer als introductie
Opdracht 7 te complex
Anatomie (opdr.1) is niet eenvoudig, uitleg nodig (ruimtelijk inzicht)
Geen moeilijke mechanismen vragen
Is te gemakkelijk, geen uitdaging

2x
1x
1x
2x
1x

Vraag 5: Welke van de onderstaande soort opdrachten vind je geschikt om door leerlingen zelfstandig
uit te laten voeren?
Antwoord:
Maken van open vragen
3x
Maken van MC-vragen
3x
Maken van vragen aan de hand van een tekst
4x
Vragen beantwoorden na/tijdens het zien van een video/DVD
3x
Practicum
2x
(Zelfstandig) onderzoek doen
4x
Maken van een Webquest
4x
Diagnostische toets
5x
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Vraag 6: Kan je aangeven waarom je de bij vraag 5 aangekruiste soorten vragen geschikt vindt voor
zelfstandig werk?
Antwoord:
Zelfcontrole mogelijk als antwoorden gegeven worden
2x
Alle vormen van vragen zijn geschikt, eenduidige (MC-vragen) zijn
geschiktst
1x
Om het leerproces te volgen zijn practica en onderzoek doen
geschikt
1x
Zelfstandig werken is laten zoeken naar verbanden en trekken van
conclusies
2x
Vraag 7: Kan je aangeven waarom je de bij vraag 5 niet aangekruiste soorten vragen ongeschikt vindt
voor zelfstandig werk?
Antwoord:
Bij practicum is toezicht nodig (ARBO)
1x
Vaak is er meer uitleg nodig
1x
Er is geen/te weinig controle of ze het goed gedaan hebben
1x
De opdracht moet niet te strak zijn, het moet flexibel zijn voor de
leerling
1x
Leerlingen zijn te snel tevreden bij het antwoord dat ze geven
1x
Vraag 8: Vind je dat opdrachten die door leerlingen zelfstandig uitgevoerd moeten worden individueel
of groepwerk moeten zijn? Kan je hiervoor argumenten aangeven.
Antwoord:
Individueel
-Groepswerk
-Beide
5x
Argumenten:
Beide moet ook getoetst worden
1x
Maakt niet uit, als opdracht maar motiverend is
3x
Niet -werkende leerlingen vallen bij individueel werk door de mand
1x
Vraag 9: Aan welke criteria moet een opdracht voor zelfstandig werken volgens jou voldoen?
Antwoord:
Geen antwoord
1x
Duidelijke instructie en doel
3x
Niet te complex, op niveau
2x
Zelfcontrole/beoordeelbaar
4x
Reflectie-deel
2x
Vraag moet duidelijk zijn
1x
Motiverend voor de leerling
3x
Gebruik maken van verschillende bronnen
1x
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Bijlage 6: Uitwerking leerlingen-enquête na eindmeting
Uitwerking Leerlingen-enquête na de Eindmeting (N=22)
Vraag 1: Vonden jullie deze opdracht duidelijk in de uitleg; wist je wat je moest gaan
doen na het lezen van deze opdracht?
Antwoord:
Ja
22
Nee
0
Vraag 2: Ging het werken in een groep (samengesteld door de docent) goed?
Antwoord:
Ja
21
Nee
1
Vraag 3: Vonden jullie de gemaakte opdracht duidelijk genoeg om er zelfstandig
(= zonder biologiedocent) aan te werken?
Antwoord:
Ja
20
Nee
2
Vraag 4: Ben je tevreden met de resultaten van je groep (presentatie en vragen)?
Antwoord:
Ja
16
Nee
6
Vraag 5: Heb je van de andere groepen voldoende informatie gehad om de oefentoets
goed te kunnen maken?
Antwoord:
Ja
15
Nee
7

Opmerkingen:
Sommige paragrafen zijn makkelijker om te presenteren dan andere, ze bevatten meer
informatie
Het was weer eens wat anders
Leuk, moeten we vaker doen (2 x)
De gewone leermethode vind ik effectiever
Het zelfstandig werken vond ik leuk
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