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Samenvatting
Een populaire kreet in onderwijsland op dit moment is dat de we leven in een zesjescultuur. Hiermee
wordt bedoeld dat leerlingen snel tevreden met een krappe voldoende. Een 5,5 wordt traditiegetrouw
als voldoende beschouwd en dit is de minimumeis die gesteld wordt aan het halen van een diploma, aan
een eindrapport van een leerjaar en aan de toelating tot een vervolgopleiding.
Wanneer leerlingen in de brugklas in het voorgezet onderwijs binnen komen worden zij als gemotiveerd
beschouwd, maar gaandeweg hun schoolcarrière lijkt hun motivatie af te nemen. Bij HAVO-leerlingen
lijkt dit een grotere rol te spelen dan bij VWO-leerlingen. De spreiding van behaalde cijfers voor
schoolexamens lijkt dit te ondersteunen. De vraag is daarom hoe kunnen we ervoor zorgen dat HAVOleerlingen een prikkel krijgen om wel gemotiveerd te blijven en daardoor hogere cijfers te scoren.
Hiervan uitgaande heb ik het volgende onderzoeksmodel geformuleerd:
“meer differentiatie  motivatie neemt toe  betere resultaten”
Voor dit onderzoek zijn voor twee biologie hoofdstukken aparte opdrachten gemaakt die differentiëren
naar niveau, verdieping en belangstelling. Door op die manier te differentiëren is er gekozen om
opdrachten te maken voor excellente leerlingen.
Na afloop van deze twee hoofdstukken worden enquêtes afgenomen onder alle leerlingen uit beide
klassen om het verschil in motivatie te meten. Ook worden een aantal leerlingen in semigestructureerde
interviews uitvoeriger bevraagd naar hun motivatie om te kijken of het beeld dat verkregen is uit de
enquêtes klopt.
Daarnaast worden de cijfers die de leerlingen behalen bij een specifieke toets over de behandelde
hoofdstukken bepaald en de behaalde scores bij het schoolexamen bij de vragen over deze
hoofdstukken verzameld om te kijken of de resultaten zijn verbeterd ten aanzien van de onderdelen
waarbij geen gedifferentieerde opdrachten gegeven zijn.
Alle vragen over motivatie uit de enquête zijn samengevoegd totdat er twee categorieën overbleven:
extrinsieke en intrinsieke motivatie. Het grootste gedeelte van de excellente leerlingen geeft aan, bij de
vraag of zij extrinsiek gemotiveerd zijn, dat zij het daar ‘mee eens’ en ‘niet mee eens en niet mee
oneens’ zijn. Bij de vraag over de intrinsieke motivatie zijn de meeste excellente leerlingen het ‘niet mee
eens en niet mee oneens’. Van de standaard leerlingen geeft het grootste deel aan dat zij het ‘niet mee
eens en niet mee oneens’ op de vraag of zij extrinsiek gemotiveerd zijn. Ook bij de vraag of zij intrinsiek
gemotiveerd zijn is het grootste deel van de standaard leerlingen het ‘niet mee eens en niet mee
oneens’. Er zit dus weinig verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie bij zowel de excellente, als
de standaard leerlingen.
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Uit de resultaten van de, zowel de diagnostische toets, als de vragen over beide hoofdstukken uit het
schoolexamen blijkt dat er geen significant verschil tussen de gedifferentieerde en de klassikale lesvorm
zit. Dit geldt zowel voor de excellente, als voor de standaard leerlingen. Er zit wel een klein verschil
tussen de behaalde resultaten bij de klassikale lessen tussen excellente en standaard leerlingen, maar
het verschil is niet echt significant. Niet verwonderlijk is dat de excellente leerlingen hierbij hoger scoren
dan de standaard leerlingen. Echter de reden hiervoor is dat de excellente leerlingen tijdens de
interviews aangeven dat zij de klassikale uitleg belangrijk vinden. De standaard leerlingen gaven
daarover aan dat zij het tijdens de gedifferentieerde lessen het rustiger vonden in de klas en daardoor
beter konden opletten tijdens de uitleg.
Ondanks dat er weinig verschil in het resultaat van de toetsen valt te bespeuren blijkt uit de gehouden
interviews met een aantal leerlingen uit beide groepen leerlingen, uit beide klassen, blijkt dat alle
leerlingen wel gemotiveerd zijn om gedifferentieerd les te krijgen. Zij hebben dit wel als prettig ervaren,
maar om verschillende redenen. Om meer gemotiveerd te raken voor het gedifferentieerd aanbieden
van opdrachten hebben de leerlingen zelf tijdens de interviews suggesties gedaan. Het loont dan ook de
moeite om in mijn volgend onderzoek in te gaan op de vraag wat leerlingen motiveert om
gedifferentieerde opdrachten te maken.
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1. Inleiding
Een prestatie die wordt beoordeeld met een 5,5 geeft een resultaat weer, dat in traditie wordt
beschouwd als een voldoende, afgerond is dit immers een 6. Het is de minimumeis die wordt gesteld
aan een diploma, aan een eindrapport van een leerjaar en aan de toelating tot een vervolgopleiding. Een
zes staat voor een bepaald percentage burgers dat opgeleid is tot een bepaald diploma (Directie Kennis,
31 oktober 2011). Kortom, de leerlingen van nu leven in een zesjescultuur. Met deze populaire term
wordt bedoeld dat leerlingen te snel tevreden zijn met een krappe voldoende (een zes) en hen
ontbreekt het aan voldoende motivatie om alles er uit te halen wat er in zit (AcademicTransfer).
Volgens Annette Roeters (Inspecteur-generaal Onderwijsinspectie) lijkt het aantal goed presterende
leerlingen zelfs af te nemen de laatste jaren (Nieuws.nl). Volgens de Inspectie van het Onderwijs blinkt
het Nederlandse onderwijs uit in middelmatigheid. In het Overdrachtsdossier OCW valt te lezen, dat uit
internationaal vergelijkend onderzoek blijkt, dat Nederland weinig ‘hoogvliegers’ heeft, die
internationaal ook tot de top behoren. Dit tekort aan echte toppers is volgens OCW nadelig, want “juist
topleerlingen en topstudenten zijn van grote waarde voor een innovatieve Nederlandse kenniseconomie
en het slagen van de topsectoren”(OCW, 8 november 2012). Kinderen met talent zouden dus uitgedaagd
moeten worden om hogere cijfers te halen. Een mogelijkheid hiervoor is misschien gedifferentieerde
opdrachten aan te bieden (AcademicTransfer).
Wanneer ik brugklassers observeer, kan ik uit ervaring in mijn eigen onderwijspraktijk vaststellen, dat zij
aanvankelijk vol goede moed naar het voortgezet onderwijs komen. Echter gaandeweg wordt de
motivatie om ergens in uit te blinken minder. Er zijn legio redenen te bedenken waarom deze motivatie
afneemt. Zo zijn er mensen, die van mening zijn dat leerlingen in de bovenbouw te lamlendig zijn om te
werken; ook wordt er gedacht, dat deze leerlingen aan zelfoverschatting zouden kunnen lijden. Anderen
denken dat de leerlingen te veel te doen hebben naast hun schoolwerk zoals het bezig zijn met social
media, bijbaantje of sport. Wetenschappers wijden het aan de hormonen die gepaard gaan met de
puberteit. Dat neemt allemaal niet weg dat de leerlingen uit de bovenbouw van nature wel degelijk
ambitieus zijn. Deze ambitie blijkt steeds weer uit de goede voornemens die de meeste leerlingen
hebben als zij het nieuwe schooljaar weer gaan beginnen (Directie Kennis, 31 oktober 2011). Het
probleem is evident: als we slechts een zesje vragen van onze leerling, dan brengen we zijn intentie tot
excelleren systematisch om zeep. Het is niet meer dan logisch, dat de leerling gemakzuchtig wordt in
een omgeving die slechts minimumeisen stelt.
Ook blijkt de spreiding van cijfers voor het schoolexamen van HAVO-5 minder te zijn dan bij de
schoolexamen cijfers VWO-6. De leerlingen uit HAVO-5 scoorde voor het laatste schoolexamen
gemiddeld 5,8, waarbij het hoogste cijfer een 6,8 was en het laagste cijfer een 4,7. Bij VWO-6 scoorde de
leerlingen gemiddeld een 6,1 en daarbij was het hoogste cijfer een 7,9 en het laagste cijfer een 4,5. Dat
de spreiding bij HAVO-5 minder is kan er mogelijk op wijzen dat de betere leerlingen onderpresteren. Ik
vraag me dan ook af of de excellente leerlingen wel voldoende uitgedaagd worden om beter te scoren
voor een schoolexamen.
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Wanneer leerlingen gemotiveerd blijven c.q. geprikkeld worden zullen ze willen uitblinken. Wanneer er
iets door de omgeving van hen wordt gevraagd en de leerlingen zien hiervan het belang in dan zullen zij
daar hun best voor doen. Uiteindelijk streven de leerlingen, net als iedereen, naar waardering van
anderen én naar zelfwaardering. Als een leerling dan ook nog ergens echt goed in is dan is de motivatie
waarschijnlijk nog groter. Hiervan uitgaande heb ik het volgende onderzoeksmodel geformuleerd:
“meer differentiatie  motivatie neemt toe  betere resultaten”

In mijn onderzoek ga ik proberen te bepalen of de motivatie van leerlingen versterkt kan worden door
gedifferentieerde opdrachten aan te bieden. Door te differentiëren in de les hoop ik de motivatie van
leerlingen te verhogen, doordat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt.
Om dit te bewerkstelligen wil ik twee Havo-5 klassen bij biologielessen gedurende twee hoofdstukken
op twee manieren de leerstof bij brengen. Bij de ene klas wordt het ene hoofdstuk gedifferentieerd
aangeboden en het andere hoofdstuk klassikaal. De andere klas is dit voor de hoofdstukken net
andersom. Gedifferentieerd houdt in dit onderzoek in dat een klas gesplitst wordt in twee groepen. De
ene groep bestaat uit de betere (excellente) leerlingen en de andere groep wordt gevormd door de
‘gewone’ (standaard) leerlingen.
Na deze twee hoofdstukken wordt bij alle leerlingen een enquête afgenomen om hun motivatie te
bepalen. Daarnaast wordt er na ieder hoofdstuk een (diagnostische) toets afgenomen. De behaalde
cijfers van de toets over het ene hoofdstuk worden vergeleken met de resultaten van het andere
hoofdstuk. Daarnaast worden deze hoofdstukken ook getoetst in het schoolexamen. De behaalde
punten over het ene hoofdstuk worden vergeleken met de behaalde punten over het andere hoofdstuk.
Uiteindelijk hoop ik te bereiken dat de leerlingen door opdrachten die gedifferentieerd worden
aangeboden hogere cijfers gaan behalen.
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2. Motivatie en Differentiatie
Om inderdaad te kijken of motivatie wordt bevorderd door differentiatie is het goed om eerst te kijken
wat er wordt verstaan onder zowel motivatie als differentiatie. In het onderzoek wordt bewust
begonnen met motivatie en daarna pas met differentiatie. Als je namelijk weet waarom en hoe
leerlingen gemotiveerd zijn, kan je met differentiatie beter bij de desbetreffende leerling aansluiten.

2.1 Motivatie
In onderwijsland wordt vaak over een zesjescultuur gesproken als het om de leerlingen gaat. De
Onderwijsinspectie spreekt over middelmatigheid en het aantal goed lerende kinderen lijkt af te nemen
(Nieuws.nl, 2013). Volgens velen zou dit te maken kunnen hebben met de motivatie van leerlingen.
Meer specifiek voor dit onderzoek wordt zelfs gesteld dat de motivatieproblematiek van leerlingen uit
de HAVO-bovenbouw zeer groot is (Klomp en Thielen, 2010). Dat is natuurlijk makkelijk gezegd omdat
motivatie een abstract begrip is. Eerst moeten we dus helder krijgen wat motivatie precies is.
Simpel gezegd is iemand gemotiveerd wanneer hij beweging vertoont om iets te doen (Ryan en Deci,
2000). Deze omschrijving is voor dit onderzoek iets te ruim geformuleerd. Woolfolk (2008) heeft een
betere definitie voor motivatie die ik voor dit onderzoek dan ook wil aanhouden:
“Motivatie is een innerlijk proces dat een persoon aanzet tot bepaald gedrag en er voor zorgt dat dit
gedrag in stand wordt gehouden”.
Deze definitie is natuurlijk nog steeds vrij algemeen, maar diezelfde Woolfolk (2008), als ook Ryan en
Deci (2000), geeft ook aan dat motivatie bestaat uit twee aspecten: intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Vertaald naar het onderwijs betekent dat motivatie de wil is om te leren en dat het van binnenuit en van
buitenaf gevoed wordt. Een intrinsiek gemotiveerde leerling leert graag iets, want hij beleeft daaraan
plezier of omdat hij het zinvol vindt (Joosten en Wardt, 2010 en Vansteenkiste et al., 2007). Deze
leerling wordt geprikkeld van binnenuit en handelt zonder tussenkomst van andere personen of
factoren. Wanneer een leerling extrinsiek gemotiveerd is doet hij iets omdat hij van buitenaf
aangespoord wordt (Joosten en Wardt, 2010 en Vansteenkiste et al., 2007). Hij leert bijvoorbeeld om
een straf te ontlopen of om een beloning te krijgen. Voor deze leerlingen is leren eigenlijk bijzaak. Het
blijkt dat de meeste leerlingen zowel intrinsiek, als extrinsiek gemotiveerd zijn (Vansteenkiste et al.,
2007). Een leerling studeert niet alleen omdat hij het interessant vindt, maar ook om goede cijfers te
halen, een beloning te krijgen of om een goede vervolgstudie te kunnen volgen. Dat impliceert dat de
totale motivatie gezien kan worden als een optelling van zowel de intrinsieke, als de extrinsieke
motivatie (Vansteenkiste et al., 2007). Hierbij moet aangemerkt worden dat dit niet altijd opgaat.
Namelijk, op langere termijn kan zelfs de intrinsieke motivatie ondermijnd worden door de extrinsieke
motivatie. Het kan zelfs zover gaan dat de intrinsieke motivatie verdwijnt als de extrinsieke beloning de
reden wordt voor het studeren (Ryan en Deci, 2000).
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Daarnaast blijkt dat de tweedeling tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie niet voldoet aan de grote
variatie om motivatie te beschrijven. Wanneer we dit beter willen kunnen omschrijven moet er
onderscheid gemaakt worden in de extrinsieke motivatie. Door Vansteenkiste et al. (2007) worden er
drie verschillende types extrinsieke motivatie onderscheiden. Het eerste type is externe regulatie en
hierbij wordt het gewenste gedrag uitgevoerd om straf te vermijden of om een beloning te verkrijgen.
Een leerling kan zichzelf ook onder druk zetten om goed te studeren. Dit type leerling legt voor zichzelf
de lat hoog. Deze leerling is trots als een hoog resultaat wordt behaald, of diep teleurgesteld, wanneer
dit niet wordt bereikt. Dit type motivatie wordt geïntrojecteerde regulatie genoemd, hierbij is het
studeren op zich geen doel.
Als het gaat om het verwerven van trots en het vermijden van schaamtegevoelens en als een leerling
inziet waarom het uitvoeren van gedrag voor hem persoonlijk relevant is, dan zal hij zich kunnen
identificeren met de waarde van dat gedrag. Dit is het derde type en dit wordt geïdentificeerde regulatie
genoemd.

Tabel 1: Schematisch overzicht van de verschillende types motivatie (aangepast van Vandersteenkiste, 2007 & Deci
en Ryan, 2000)

Type Motivatie
Type Regulatie
Motivationele
drijfveer
Onderliggende
emoties
Motivatie

Extrinsiek
Extrinsiek
Extern
Geïntrojecteerd
Verwachtingen,
Schuld, schaamte,
beloningen, straf angst, interne druk
Stress
Druk
Gecontroleerd

Extrinsiek
Intrinsiek
Geïdentificeerd
Intrinsiek
Persoonlijke waarde,
Plezier, interesse
persoonlijk zinvol
Welwillendheid
Vrijheid
Autonoom

Gebaseerd op heet voorgaande kan motivatie worden ingedeeld in vier categorieën. Aangezien er
omtrent de onderliggende emoties overeenkomsten zijn valt er ook weer het een en ander samen (tabel
1). Omdat de gedragsregulatie bij zowel externe, als bij introjectie, gekenmerkt wordt door gevoelens
van verplichting en stress, worden deze twee types vaak samen genomen onder noemer
‘gecontroleerde’ motivatie. Zo ook vallen geïntojecteerde regulatie en intrinsiek motivatie onder één
noemer: ‘autonome’ motivatie. Hierbij zijn de gemeenschappelijke kenmerken een gevoel van
psychologische vrijheid en keuze.

2.2 Differentiatie
We hebben hierboven gezien hoe de motivatie van leerlingen bepaald wordt. Het vraagt de nodige
professionele vaardigheden in het gedifferentieerde takenpakket van de docent de juiste aansluiting te
vinden bij de diverse motivaties van leerlingen. Differentiëren is op dit moment een ‘hot item’. Eerst
moest er door scholen aandacht gegeven worden aan de leerlingen met beperkingen zoals dyslexie,
8
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adhd, pddnos, nld en andere stoornissen. Vanaf vorig school moeten scholen ook rekening gaan houden
met de betere leerlingen. In het Waarderingskader voor het Voorgezet Onderwijs is in kwaliteitsaspect 6
een punt opgenomen waarin staat dat de school gericht is op het stimuleren van talent en in
kwaliteitsaspect 7 staat genoemd dat de leraar de leerling stimuleert tot hoge prestaties (OCW, 2013).
Hieronder wordt het zogenoemde excelleren van leerlingen verstaan. Daarnaast zijn er natuurlijk ook
nog de doorsnee leerlingen. Voor al deze groepen leerlingen moet je eigenlijk op een aparte manier de
leerstof tot hen brengen. Dit noemt men differentiëren.
Volgens het woordenboek is differentiëren “onderscheid maken of zich verschillend ontwikkelen”
(Coenders, 1998). Het eerste deel is natuurlijk vrij algemeen, maar het tweede deel heeft al veel
betrekking op onderwijs. Daarnaast is er in onderwijsland de meer wetenschappelijke definitie van De
Koning (1998): “Het doen ontstaan van verschillen tussen delen van een onderwijssysteem ten aanzien
van één of meerdere aspecten”. Hoewel deze definitie de lading dekt, vind ik hem nog enigszins
onduidelijk vanwege de bepalingen die er in staan. De omschrijving van differentiatie die ik voor dit
onderzoek wil gebruiken is van Wij-Leren (2013):
“Differentiatie is de wijze waarop de docent rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen”.
Het doel van differentiatie is om alle leerlingen, door variatie aan te bieden, een bepaald niveau te laten
behalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen van differentiatie, namelijk interne
en externe differentiatie. Bij interne differentiatie vindt de differentiatie binnen een klas plaats.
Daarnaast speelt de externe differentiatie zich buiten een klas af en krijgt dit vorm in de verschillende
schooltypen en de stroming in verschillende niveaus binnen de school (Koning, 2010). In dit onderzoek
wordt er alleen naar interne differentiatie gekeken en hierin bestaan twee belangrijke manieren van
differentiatie: convergent en divergent (Wij-Leren, 2013 en Koning, 2010).
Bij de eerste, convergente differentiatie, is er een minimumdoel voor de klas als geheel en de leerlingen
doen mee aan de klassikale instructie van een bepaald onderwerp. Vervolgens gaan de leerlingen de
leerstof op hun eigen niveau verwerken. Voor de zwakkere leerlingen is er dan meer tijd om een
verlengde instructie te geven door de docent. De gemiddelde leerling gaat dan met de ‘standaard’
opdrachten aan de slag en de excellente leerlingen krijgen verdiepingsstof aangereikt (Wij-Leren, 2013
en Koning, 2010).
Bij de divergente differentiatie sluit de docent zoveel mogelijk aan op de individuele niveaus en
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De docent is bij deze vorm een begeleider van het leerproces van
de leerling. Omdat hierbij de verschillen tussen leerlingen toenemen zal er dus nog meer differentiatie
nodig zijn (Wij-Leren, 2013 en Koning, 2010). In dit onderzoek is gekozen voor convergente differentiatie
omdat dit organisatorisch het makkelijkst te verwezenlijken is in de tijd die voor dit onderzoek
uitgetrokken wordt.
Wanneer er opdrachten gemaakt worden om gedifferentieerd onderwijs aan te bieden zijn verschillende
manieren. Uiteraard zijn er bijna oneindig veel manieren om te differentiëren en in de lijst die hier
onder staat (Koning, 2010), staan dan ook alleen maar de meeste gebruikte manieren van
differentiëren. Bij iedere manier staat kort omschreven wat die inhoudt.
9
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Niveaudifferentiatie
Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen de verschillende niveaus waarop de lesstof wordt
aangeboden aan de leerlingen. Hierdoor hebben alle leerlingen kans op succeservaring. Daarnaast is er
tijd om kleine groepen leerlingen apart instructie te geven.
Tempodifferentiatie
Bij tempodifferentiatie wordt onderscheid aangebracht in het tempo waarop leerlingen de lesstof tot
zich nemen. Alle leerlingen werken dus in hun eigen tempo aan de lesstof. Hierdoor zullen ‘zwakkere’
leerlingen minder ver met de leerstof komen en ‘sterkere’ leerlingen kunnen vooruit werken.
Verdiepingsdifferentiatie
Dit houdt in dat de sterkere of excellente leerlingen dieper op de stof ingaan. Hierbij moet er wel op
gelet worden dat deze leerlingen niet meer opdrachten moeten gaan maken, maar andere opdrachten.
Differentiatie naar belangstelling
Aangezien leerlingen verschillende interesses hebben lijkt het logisch dat de lesstof daarop aansluit.
Differentiatie op deze manier uit zich vaak in de keuzes in opdrachten die leerlingen kunnen maken.
Differentiatie naar leerstijl
Volgens David Kolb (1984) zijn de manier waarop leerlingen leren te verdelen in vier leerstijlen: dromer
(leren door inleving), doener (leren door doen), denker (leren door onderzoek) en beslisser (leren door
informatie). Door opdrachten te maken voor deze vier leerlingen wordt gedifferentieerd op leerstijl.

2.3 Het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn voor twee biologie hoofdstukken aparte opdrachten gemaakt die differentiëren
naar niveau, verdieping en belangstelling. Door op die manier te differentiëren is er gekozen om
opdrachten te maken voor excellente leerlingen. Hiervoor is gekozen omdat we in de onderwijspraktijk
van CSW Van de Perre op deze manier aandacht willen schenken aan de betere leerlingen. Mogelijk kan
dit onderzoek dienen bij de invulling van het Waarderingskader voor de school.
In het algemeen worden excellente leerlingen gezien als ‘meer dan gemiddeld getalenteerde leerlingen
(Veen en Lans, 2011). Hiermee wordt bedoeld dat deze leerlingen de vijf tot tien procent hoogst
scorende personen zijn in een klas, binnen een bepaald schooltype en bij een bepaald vak (Mooy en
Fettelaar, 2010). Excellentie wordt dus gezien als het resultaat van zowel leerling als de omgeving.
Hierbij beschikt de excellente leerling over de wil en de leerstrategie om grotendeels zelf benodigde
kennis te verzamelen of sociale, expressieve of motorische activiteiten te doen. Hierbij moet dus
rekening mee gehouden als opdrachten voor excellente leerlingen ontwikkeld moeten worden. Want de
juiste opdrachten zijn cruciaal voor de motivatie van deze leerlingen.
In eerder onderzoek van Veen en Lans (2011) komt naar voren dat de opdrachten voor excellente
leerlingen: uitdagend moeten zijn, diepgaand moeten zijn, verband gelegd moet worden met andere
vallen, voorbereidend op een toets moeten zijn en liever geen groepswerk (werken in tweetallen wel).
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In dit onderzoek is getracht om met deze eisen rekening te houden bij het ontwikkelen van de
differentiatieopdrachten.
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3. Methode
Om het model “meer differentiatie  motivatie neemt toe  betere resultaten” te testen wordt dit
onderzoek in twee Havo-5 klassen van CSW Van de Perre uitgevoerd. Er is voor twee klassen gekozen
zodat de rol van de docent uitgesloten wordt. In beide klassen worden enkele excellente leerlingen
geselecteerd volgens een vaste procedure (zie 3.1). Vervolgens worden in beide klassen twee
hoofdstukken uit de biologiemethode Nectar behandeld. Hierbij worden er voor de excellente leerlingen
verdiepende opdrachten gemaakt. De bedoeling hiervan is dat deze opdrachten motiverend voor hen
zouden moeten zijn. Na afloop van deze twee hoofdstukken worden enquêtes afgenomen onder alle
leerlingen uit beide klassen om het verschil in motivatie te meten. Ook worden een aantal leerlingen in
semi-gestructureerde interviews uitvoeriger bevraagd naar hun motivatie om te kijken of het beeld dat
verkregen is uit de enquêtes klopt. Daarnaast worden de cijfers die de leerlingen behalen bij een
specifieke toets over de behandelde hoofdstukken bepaald en de behaalde scores bij het schoolexamen
bij de vragen over deze hoofdstukken verzameld om te kijken of de resultaten zijn verbeterd ten aanzien
van de onderdelen waarbij geen gedifferentieerde opdrachten gegeven zijn.

3.1 Selectie van leerlingen
De excellente (biologie) leerlingen worden geselecteerd, gebruikmaken van scores op drie algemene
kenmerken van excellentie gedefinieerd volgens het model van Young Works: kennis, gedrevenheid en
vaardigheden (Young Works, 2011).
De kennis van de leerlingen is cijfermatig bepaald. Gezien de twee hoofdstukken waar ik mijn onderzoek
op richt komt dat neer op de cijfers voor scheikunde en natuurkunde. Er is gekeken naar de gemiddelde
cijfers die de leerlingen uit beide klassen voor aanvang van de desbetreffende hoofdstukken staan voor
deze vakken. Hiervoor is gekozen omdat de onderwerpen (vertering en zenuwstelsel) uit beide
hoofdstukken een relatie met deze twee vakken hebben. Voor de verdiepende opdrachten is een goede
kennis van scheikunde en natuurkunde een vereiste. De cijfers van de leerlingen uit deze klassen wordt
gehaald uit Magister. De leerlingen met de hoogste score voor beide vakken worden in eerste instantie
geselecteerd.
Vervolgens wordt op voordracht van de biologiedocent de houding en de vaardigheden van de
leerlingen uit beide groepen bepaald. De eigen biologiedocent kent de leerlingen en kan aangeven of de
houding, hierbij werd gekeken naar de inzet en behaalde cijfers voor biologie, voldoende is om een
leerling te kwalificeren als excellent. Ook de vaardigheden (sociaal, omgaan met ICT, practicum doen)
van de leerlingen kunnen het best bepaald worden door de eigen biologiedocent omdat hij de leerlingen
in de klas meemaakt en hierdoor kent.

3.2 Maken van excellente opdrachten
Door er vanuit te gaan als de juiste opdrachten aan excellente leerlingen verschaft worden zal dit die
leerlingen meer motiveren. Dan moet zo’n opdracht wel voldoen aan een aantal uitgangspunten zoals
12
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eerder beschreven (paragraaf 2.2): uitdagend, verdiepend en groepswerk voor tweetallen (Heij et al.,
2010 en Reijngoudt en Metsemakers, 2013). De hoofdstukken zijn van dien aard dat er al een verband is
met andere vakken en omdat na afloop van een hoofdstuk een toets wordt afgenomen is dit onderdeel
ook afgedekt. Bij de opdrachten in dit experiment (bijlage 1) is getracht daar rekening mee te houden. Er
zijn zowel voor hoofdstuk 16, als voor hoofdstuk 17, opdrachten gemaakt voor de groepen excellente
leerlingen. Voor iedere paragraaf zijn er opdrachten beschikbaar die de reguliere opdrachten (die de
gewone groep leerlingen wel maken) uit het boek of van de docent vervangen.
Voor dit onderzoek zijn opdrachten gemaakt die differentiëren naar niveau, verdieping en
belangstelling. Daarnaast zijn de opdrachten zodanig gemaakt dat leerlingen deze individueel uitvoeren
en opdrachten die ze in tweetallen moeten uitvoeren. Om de excellente leerlingen enige houvast te
geven is er ook een planning gemaakt.
Tot slot is bij beide hoofdstukken een eindopdracht gemaakt. Hierin moeten de geselecteerde leerlingen
uitleg geven aan de rest van de klas. Hierdoor ontstaat er volgens mij een grotere betrokkenheid tussen
de leerlingen. Ze kunnen op deze manier leren van elkaar en zo worden ook andere leerstijlen (Kolb,
1984) behandeld. Een docent heeft namelijk ook zijn eigen leerstijl en deze hoeft niet altijd aan te
sluiten bij die van de leerlingen.

3.3. Motivatie bepalen
Van beide klassen worden de leerlingen opgedeeld in 2 groepen: de excellente leerlingen en de rest van
de leerlingen. In klas A krijgen alle leerlingen de lesstof van een nader te bepalen hoofdstuk (hst. 16 over
verterings- en uitscheidingsstelsel) op dezelfde manier aangeboden en in klas B wordt de lesstof
gedifferentieerd aangeboden door middel van aparte opdrachten voor de geselecteerde excellente
leerlingen. Na verloop van tijd worden de rollen omgedraaid. In klas A krijgen alle leerlingen op dezelfde
wijze de lesstof (hoofdstuk 17 over zenuwstelsel en hormonen) aangeboden, in klas B gedifferentieerd.
Nadat de lessen van beide hoofdstukken gegeven zijn zullen er enquêtes worden afgenomen bij alle H5
leerlingen van beide biologieklassen met betrekking tot hun motivatie.
In de enquête staan eerst een aantal algemene vragen om een algemeen beeld van de geënquêteerde
leerling te krijgen. De middelste deel bestaat uit een aantal stelling over de opdrachten bij hoofdstuk 16
en 17 om de motivatie hierover bij de leerlingen te bepalen. Bij deze stellingen is gebruik gemaakt een
Likert-5punt-schaal van geheel mee oneens tot geheel mee eens. Een aantal van de antwoorden op deze
stellingen worden samengevoegd zodat er uiteindelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen
extrinsieke en intrinsieke motivatie. Het laatste deel van de enquête zijn weer gesloten vragen om er
achter te komen wat leerlingen nog meer motiveert.
Daarnaast worden er diepte interviews afgenomen bij een selectie uit de groepen om te kijken of het
beeld dat verkregen is uit de enquête klopt. Daarnaast dient het interview ook om een beter inzicht te
krijgen wat leerlingen precies motiveert.

13

Differentiatie bevordert motivatie

3.4 Betere Resultaten bepalen
Aan het einde van beide hoofdstukken volgt een toets, ten eerste om te beoordelen hoe de leerlingen
scoren en ten tweede om te zien of de interventie effect sorteert; dit laatste betreft de differentiatie bij
de excellente leerlingen. Omdat het in Havo-5 een diagnostische toets betreft (dit betekent dat het cijfer
niet meetelt), worden ter controle ook de behaalde scores voor de desbetreffende hoofdstukken bij het
schoolexamen in april 2014 bepaald.
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4. Resultaten
4.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Nadat de leerlingen uit beide klassen de gedifferentieerde en de klassikale lessen hadden gehad werd bij
de leerlingen (N= 39) een enquête (bijlage 2) afgenomen. Van al deze leerlingen hadden 87,2% een Nprofiel en 12,8% een M-profiel. Uit deze totale groep werden 14 leerlingen (35,9%) geselecteerd als
excellent. Uit de enquête bleek dat 10 van de leerlingen vonden dat zij terecht geselecteerd waren en 4
vonden dat niet. Uit de groep van niet geselecteerd als excellent vonden 22 leerlingen het terecht dat zij
niet geselecteerd waren en 3 van hen vonden het onterecht dat zij niet geselecteerd waren.
De ene klas bestond uit 19 leerlingen, waarvan 6 excellente leerlingen. Deze klas heeft hoofdstuk 16
over het verterings- en uitscheidingsstelsel op gedifferentieerde wijze behandeld gekregen. De andere
klas bestond uit 22 leerlingen, waarvan er 9 leerlingen als excellent geselecteerd waren. Deze klas heeft
hoofdstuk 17 over het zenuwstelsel en hormonen als gedifferentieerd onderdeel behandeld. Er werd
aan al deze leerlingen gevraagd wat zij denken te gaan scoren voor cijfer bij hun centraal eindexamen.
Het gemiddelde cijfer van al deze leerlingen is een 6,4 (SD=0,48); de resultaten liggen tussen minimaal
5,5 en maximaal 7,4. Van al deze Havo-5 leerlingen die het vak biologie volgen denkt 41% dit vak in een
vervolgstudie te gaan gebruiken en 38,5% denkt dit vak misschien te gaan gebruiken.
In de enquête zijn een aantal verschillende vragen over motivatie gesteld. Om een goed beeld te krijgen
zijn een aantal antwoorden van verschillende stellingen die de leerlingen gaven in de enquête bij elkaar
gevoegd zodat er een onderscheid gemaakt kon worden tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Er is
in dit onderzoek geen verder onderscheid gemaakt in de drie vormen van extrinsieke motivaties zoals in
paragraaf 2.1 is uiteengezet. Om een goed beeld over de motivatie van gedifferentieerd onderwijs te
krijgen heb ik alleen een analyse uitgevoerd over het hoofdstuk dat gedifferentieerd aangeboden is.
Aangezien dat bij beide klassen een ander hoofdstuk is, zijn vervolgens die resultaten, wat intrinsieke als
extrinsieke motivatie betreft, gecombineerd.
Uiteindelijk hield ik twee stellingen over, die over motivatie gingen. De stelling over extrinsieke
motivatie werd: “Ik ben extrinsiek gemotiveerd” en de stelling over intrinsieke motivatie luidde: “Ik ben
intrinsiek gemotiveerd”. De antwoorden van de leerlingen blijven dan dezelfde als in de enquête. Deze
zijn ook verdeeld over 5-punts Likertschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Bij de
groep excellente leerlingen blijkt dat ze het met de vraag over extrinsieke motivatie (figuur 1) de meeste
leerlingen het ‘mee eens’ (5) en ‘niet mee eens en niet mee oneens’ (5) zijn. Met de vraag over de
intrinsieke motivatie (figuur 1) zijn de meeste excellente leerlingen (9) het ‘niet mee eens en niet mee
oneens’ en het kleinste deel van deze leerlingen (5) het ‘mee oneens’. Het grootste deel van de
standaard leerlingen (15) antwoordt op de vraag over extrinsieke motivatie (figuur 2) ‘niet mee eens en
niet mee oneens’. Ook bij de vraag over intrinsieke motivatie (figuur 2) is het grootste deel van de
standaard leerlingen (11) het ‘niet mee eens en niet mee oneens’. Er zit dus weinig verschil tussen
intrinsieke en extrinsieke motivatie bij zowel de excellente, als de standaard leerlingen.

15

Differentiatie bevordert motivatie

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Excellent

intrinsiek
extrinsiek

helemaal
mee eens

mee eens

niet mee mee oneens helemaal
eens en niet
mee oneens
mee oneens

weet niet

Figuur 1: Extrinsieke en intrinsieke motivatie bij de groep excellente leerlingen.

16

Standaard

14
12
10
8

intrinsiek

6

extrinsiek

4
2
0
helemaal
mee eens

mee eens

niet mee mee oneens helemaal
eens en niet
mee oneens
mee oneens

weet niet

Figuur 2: Extrinsieke en intrinsieke motivatie bij de groep standaard leerlingen.

4.2 Toets resultaten
Beide klassen hebben zowel na de gedifferentieerde, als na de klassikale lessen over beide hoofdstukken
een diagnostische toets en schoolexamenvragen gemaakt. Van al deze leerlingen zijn alle cijfers die zij
behaald hebben verzameld en geanalyseerd.
Uit de cijfers van de diagnostische toets blijkt dat de excellente leerlingen voor de gedifferentieerde
lessen (figuur 3a) gemiddeld een 5,5 (SD=1,00) scoren en voor de klassikale lessen (figuur 3b) scoren zijn
gemiddeld 5,4 (SD=1,25). Hier zit dus geen significant verschil tussen. Het gemiddelde cijfer voor de
diagnostische toets die de standaard leerlingen behalen voor de gedifferentieerde lessen (figuur 3a) is
5,3 (SD=1,08) en voor de klassikale lessen 9figuur 3b) 5,8 (SD=0,80). Ook dit is geen significant verschil.
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Uit de behaalde cijfers voor een diagnostische toets blijkt, zowel voor deze excellente leerlingen, als
voor deze standaard leerlingen, dat het geen verschil maakt of zij de lessen gedifferentieerd of klassikaal
aangeboden hebben gekregen. Wanneer deze excellente leerlingen worden vergeleken met deze
standaard leerlingen qua lesvorm is het opvallend dat bij het klassikaal lesgeven deze standaard
leerlingen iets beter scoren dan deze excellente leerlingen.

A

B

Figuur 3: Resultaten van excellente en standaard leerlingen voor diagnostische toets bij gedifferentieerde (A) en klassikale (B)
lessen.

Naast de cijfers van diagnostische toetsen over beide hoofdstukken is ook gekeken naar de behaalde
punten bij ieder hoofdstuk tijdens het schoolexamen dat over deze lesstof ging. Dit is gedaan omdat het
cijfer van een diagnostische toets niet meetelt voor het examen, wat veel vrijheid biedt aan de
leerlingen. Niet alle leerlingen zullen zich even goed voorbereiden op een diagnostische toets.
Het schoolexamen telt mee voor het eindexamen en dus voor het behalen van het diploma. Aangezien
voor hoofdstuk 16 (over verterings- en uitscheidingsstelsel) tijdens dit schoolexamen meer punten te
behalen viel dan voor hoofdstuk 17 (over zenuwstelsel en hormonen) zijn de resultaten omgezet tot
percentages van het totaal aantal te behalen punten voor het bepaalde hoofdstuk.
Uit deze resultaten blijkt dat het gemiddelde percentage van de behaalde punten van de excellente
leerlingen (figuur 4a) bij het gedifferentieerde deel 43,5 (SD=12,84) is, met een maximum van 64,7 en
een minimum van 23,5. De standaard leerlingen daarentegen scoren gemiddeld 42,4 (SD=17,27) voor
het gedifferentieerde deel (figuur 4a). Dit komt met elkaar overeen want het verschil is niet significant.
De spreiding bij deze standaard leerlingen is wel veel groter en zit tussen 76,5 (maximum) en 6,7
(minimum).
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Figuur 4: Resultaten van het behaalde percentage punten voor vragen tijdens het schoolexamen bij gedifferentieerde (A) en
klassikale (B) lessen van excellente en standaard leerlingen.
B

Het behaalde percentage van de punten die voor het klassikale gedeelte (figuur 4b) gehaald zijn, is voor
de excellente leerlingen 55,2 (SD=16,76) tegenover 36,6 (SD=15,03) bij de standaard leerlingen. Bij de
excellente leerlingen ligt dit gemiddelde percentage tussen een maximum van 82,4 en een minimum van
29,4. Het maximum percentage van de behaalde punten bij de standaard leerlingen is 66,7 en het
minimum percentage is 0,0.

4.3 Interviews
Uit de gehouden interviews (bijlage 3) met een aantal leerlingen uit zowel de groep excellente
leerlingen, als uit de groep standaard leerlingen, uit beide klassen blijkt dat alle leerlingen wel
gemotiveerd zijn om gedifferentieerd les te krijgen. Zij hebben dit wel als prettig ervaren, maar om
verschillende redenen.
De standaard leerlingen hebben de ‘splitsing’ prettig ervaren omdat zij nu meer aandacht kregen om
hun problemen die zij hebben met de lesstof te bespreken. Die extra aandacht hebben zij ook ervaren
omdat zij het rustiger in de klas vonden. In hun ogen snappen de betere leerlingen de lesstof sneller,
waardoor zij dan gaan kletsen tijdens de uitleg.
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De excellente leerlingen hebben de gedifferentieerde lesstof als prettig ervaren omdat de opdrachten
duidelijk waren, omdat zij zich meer uitgedaagd voelden en omdat de opdrachten op een goed niveau
waren. De excellente leerlingen denken dat deze manier werken aan een opdracht (groepsopdracht,
nieuwe contexten en internetgebruik bij opzoeken van informatie) meer lijkt op de manier van werken
in hun vervolgopleiding.
Daartegenover staat dat de standaard leerlingen die geïnterviewd werden biologie een moeilijk vak
vinden. Zij hebben vooral moeite met de vele begrippen die ze niet altijd begrijpen. Maar ook de lange
zinnen en de teksten ervaren zij als lastig. De excellente leerlingen geven in dit interview aan dat zij de
klassikale uitleg juist missen. Zij zouden liever zien dat er eerst klassikaal uitleg komt en dat daarna de
klas wordt opgesplitst met iedere groep opdracht op zijn eigen niveau. Daarnaast hebben zij de controle
door de docenten van hun antwoorden op de opdrachten gemist. Zij missen als het ware de waardering
die ze nodig hebben voor de opdrachten die zij goed gemaakt hebben.
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5. Conclusie en Discussie
De gedachte dat leerlingen gemotiveerd worden door hen opdrachten op hun eigen niveau aan te
bieden, te differentiëren en dat vervolgens gemotiveerde leerlingen betere cijfers voor hun toetsen
halen is in het praktijkonderzoek getracht te bepalen. Daarom is hiervoor het volgende onderzoekmodel
geformuleerd:
“meer differentiatie  motivatie neemt toe  betere resultaten”
Om te kijken of de eerste stap in dit model klopt zijn er enquêtes en diepte-interviews bij Havo-5
leerlingen tijdens het vak biologie afgenomen om hun motivatie voor gedifferentieerde lessen te
bepalen ten opzichte van klassikaal gegeven lessen. Om de tweede stap van het model te bepalen is
gekeken naar de behaalde cijfers bij diagnostische toetsen en het percentage van het aantal behaalde
punten bij het schoolexamen over de desbetreffende leerstof.

5.1 Conclusie
Ondanks dat uit de enquête bleek dat de extrinsieke en intrinsieke motivatie voor de gedifferentieerde
opdrachten bij zowel de excellente leerlingen, als bij de standaard leerlingen, matig was, geven de
leerlingen in de interviews wel aan dat zij voordelen zien bij gedifferentieerd lesgeven. Omdat leerlingen
in de interviews vaak verschillende redenen aangeven om ergens gemotiveerd voor te zijn kan dit een
verklaring zijn voor het feit dat de motivatie als matig uit de enquête komt.
Alle leerlingen geven aan dat het rustiger is in de klas en dat het prettig is om op hun eigen niveau
opdrachten te kunnen maken. Wel willen zij allemaal uitleg bij het nakijken van de gemaakte
opdrachten. Dat zal voor de docent een probleem geven aangezien het lesuur stopt als de bel gaat. Een
optie zou kunnen zijn dat de leerlingen zich beter op de les moeten gaan voorbereiden door
voorafgaand de theorie eerst door te lezen. Nu gaan leerlingen vaak pas leren nadat ze de uitleg van de
docent hebben gehoord.
Ook gaven met name de excellente leerlingen aan dat zij graag de klassikale uitleg mee zouden willen
maken. Tijdens dit onderzoek zijn deze leerlingen vaak zelfstandig, zonder klassikale uitleg, aan het werk
gegaan. De opdrachten waren ook ontwikkeld om hen zelfstandig, zonder uitleg van de vakdocent, te
laten maken. Het tegenstrijdige is dat de standaard leerlingen liever uitleg krijgen zonder de excellente
leerlingen. Een oplossing voor dit probleem zou mogelijk zijn dat de docent de ene les een uitleg geeft
aan de standaard leerlingen en de les erna een uitleg geeft aan de excellente leerlingen. Ook hier geldt
weer dat een lesuur zijn beperkingen heeft.
Dat er weinig verschil zit de behaalde cijfers voor de diagnostische toets kan te wijten zijn aan het feit
dat er voor de leerlingen weinig van afhangt. Dit zorgt er natuurlijk voor dat er weinig motivatie voor
hen is om goed te presteren. Ook is er, zowel voor excellente leerlingen, als voor standaard leerlingen,
weinig verschil tussen de gedifferentieerde en de klassikale opdrachten. Dit zou erop kunnen wijzen dat
de opdrachten niet voldoen. Echter uit de interviews met de excellente leerlingen blijkt dat zij de
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opdrachten wel goed van niveau vonden. Je zou dan verwachten, dat deze leerlingen voldoende
gemotiveerd zouden zijn.
Je zou dan denken dat er bij het schoolexamen wel verschil in het aantal behaalde punten zou moeten
zitten. Echter de behaalde punten bij de gedifferentieerde lessen is even hoog als de behaalde punten
bij de klassikale lessen. Wel is er een verschil bij de standaard leerlingen te zien. De behaalde punten bij
de gedifferentieerde lessen is hoger dan bij de klassikale lessen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden
door het feit dat de standaard leerlingen de gedifferentieerde lessen rustiger vonden en hierdoor beter
de te behandelde lesstof in de les tot zich konden nemen.

5.2 Discussie
Dit praktijkonderzoek is gehouden onder een beperkte populatie leerlingen. De leerlingen komen
allemaal uit een Havo-5 klas van CSW Van de Perre. Daarnaast is het onderzoek gedaan bij leerlingen die
allemaal het vak biologie hebben. Daartegenover staat dat het gedane onderzoek een triangulatie is van
behaalde cijfers, enquête en diepte-interviews waardoor de betrouwbaarheid, met in acht neming van
de beperkte populatie, vergroot wordt.
Zoals gezegd bij de resultaten van de diagnostische toets (4.2) is het maar de vraag wat de behaalde
cijfers betekenen omdat deze niet meetellen voor het examen. Je kunt je dan ook afvragen of de
leerlingen gemotiveerd waren om hier een goed cijfer voor te moeten halen. Uit de interviews met de
leerlingen blijkt ook dat zij voorafgaand aan die toets weinig leren.
Daarnaast is het tijdstip waarop beide hoofdstukken gegeven zijn ook niet gunstig geweest. Het was
geen ononderbroken periode. Tijdens het eerste hoofdstuk was er halverwege een vakantie die twee
weken duurde. Op het einde van het tweede hoofdstuk was er voor beide klassen een toetsperiode. Die
beide onderbrekingen kunnen er natuurlijk voor zorgen dat de leerlingen hun prioriteiten elders leggen
dan bij een diagnostische toets.
Na analyse van de resultaten komt er gelijk een aantal vragen boven drijven. Zo zou je je af kunnen
vragen of leerlingen op het VWO meer of anders gemotiveerd zijn. Over het algemeen is mijn ervaring
dat die leerlingen meer gemotiveerd zijn om hogere cijfers te halen. Het zou dus goed mogelijk zijn dat
excellente leerlingen op het VWO, wanneer zij nog meer uitgedaagd worden, nog hogere cijfers zouden
kunnen halen.
Het resultaat van dit onderzoek kan afhankelijk zijn van de onderwerpen die bij de lessen behandeld zijn
geweest (verterings-/uitscheidingsstelsel en zenuwstelsel/hormonen). Het zijn voor leerlingen van de
HAVO twee pittige onderwerpen. Daarnaast zou het interessant om te kijken of dit alleen speelt bij
biologie of dat het breder getrokken kan worden naar andere exacte vakken zoals natuurkunde,
scheikunde, nlt of wiskunde.
Uit de interviews bleek ook dat de aanname meer differentiatie = meer motivatie misschien beter
geschreven had kunnen worden als op maat gemaakte differentiatie = meer motivatie. Een aantal
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geïnterviewde leerlingen gaf aan dat de opdrachten beter anders hadden gekund voor een beter
resultaat. Dit heeft voornamelijk te maken met hun eigen interesse. Zo werd aangegeven dat zij meer
geïnteresseerd zijn in menskunde en onderwerpen die met het blote zichtbaar zijn voor ze. Tevens
moeten de opdrachten goed aansluiten bij het niveau van de schoolexamens. Ook werd door de
geïnterviewde leerlingen aangegeven dat zij klassikaal uitleg willen hebben van de docent en dat zij de
meeste gemaakte opdrachten met de docent besproken willen hebben. Dit en de gevolgen daarvoor, is
iets om rekening mee te houden voor de docent.
In een vervolgonderzoek, te houden in een Professionele Leeromgeving Bètadidactiek wil ik me bezig
gaan houden met de vraag: Wat motiveert (exacte) leerlingen? Dit sluit goed aan bij wat de leerlingen
me terug gaven over de opdrachten gedurende de interviews.
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Bijlagen
1. Gedifferentieerde opdrachten
2. Enquête
3. Interviewvragen
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Bijlage 1: Gedifferentieerde Opdrachten
Differentiatie-opdrachten Hoofdstuk 16
Voor je liggen de opdrachten die jullie moeten maken bij hoofdstuk 16. Deze opdrachten vervangen de
normale opdrachten uit boek. Door het maken van deze opdrachten worden jullie voorbereid op de
toets over dit hoofdstuk.
De tekst van hoofdstuk 16 uit het boek moeten jullie wel bestuderen en als informatiebron gebruiken.
De toets waarmee dit hoofdstuk wordt afgesloten gaat over het boek.
Hieronder staat jullie lesindeling. Dit loopt dus naast de lessen die de biologiedocent geeft aan de rest
van de klas. Het zijn in het totaal 6 lessen. Daarna volgt de toets over dit hoofdstuk.

Les
1

2
3
4

5
6

Wat
Uitleg opdrachten
Eerste deel 16.1 en 16.2 (t/m vraag 10)
Ideeën opdoen eindopdracht
Tweede deel 16.1 en 16.2 (tabel invullen)
Begin maken met eindopdracht
Eerste deel 16.3 (1 t/m 5)
Tweede deel 16.3 (keuzeopdracht)
Afronden tweede deel 16.3 (keuzeopdracht)
16.4 (deel 1)
Eindopdracht
16.4 (deel 2 en 3)
Eindopdracht afronden
Uitvoeren eindopdracht in de klas

Hoe
Tweetallen
Gehele groep
Tweetallen
Gehele groep
Alleen
Tweetallen
Tweetallen
Alleen
Gehele groep
Alleen
Gehele groep
Gehele groep
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16.1 en 16.2: Vertering
In voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen die we nodig hebben voor ons lichaam.
We kennen de volgende voedingsstoffen:




1.
2.

Koolhydraten
Eiwitten
Vetten

= poly/di/mono-sacharide en bestaan uit: suikers
= proteïnen (polypeptide ketens) en bestaan uit: aminozuren
= lipiden en bestaan uit: glycerol + vetzuren

Zoek op in Binas hoe de drie verschillende voedingstoffen er uit zien en teken van alle drie de
structuurformules.
De voedingsstoffen bestaan uit bouwstenen die aan elkaar verbonden zijn. Tijdens de
spijsvertering worden deze bouwstenen los van elkaar gehaald. Welk chemisch proces is hiervoor
nodig? En hoe heet het chemische proces om de bouwstenen weer aan elkaar te krijgen?

Tijdens de spijsvertering worden er door het lichaam stoffen afgescheiden die de voedingsstoffen
afbreken. Dit zijn enzymen! Een enzym is een eiwit dat een specifieke voedingsstof kan afbreken in
kleinere delen.
3.
4.

Een eiwit dat een enzym is, herken je aan de uitgang van naam. Wat is die uitgang?
Wanneer een enzym aan een stof hecht om af te bewerken noemt men dat een enzym-substraatcomplex. Na de bewerking wordt het substraat twee producten en het enzym blijft onveranderd.
Maak een schematisch tekening van dit principe.

Het ene enzym werkt in de mond, het andere enzym werkt in de maag, weer een ander enzym werkt in
de twaalfvingerige darm, enz. Op al die verschillende plaatsen zijn andere omstandigheden.
5.
6.
7.

Noem alle organen die deel uit maken van het spijsverteringskanaal in de juiste volgorde.
Noem twee omstandigheden waarvan de werking van een enzym afhankelijk is.
Teken in een grafiek de werking van een enzym bij beide omstandigheden.

We noemen deze grafieken een optimumcurve.
8.

9.

Geef in beide optimumcurves die je getekend hebt de volgende termen aan:
a. Minimum
b. Maximum
c. Optimum
Bij de curve waar de temperatuur in uitgezet is, spreekt men van een abrupt maximum. Wat wordt
hier mee bedoeld?

In dit hoofdstuk wordt de vertering van ons voedsel besproken. Tot nu hebben we het alleen nog maar
gehad over enzymen die dat voedsel afbreken. Dit noemt men de chemische afbraak.
10.

Er bestaat ook nog een mechanische afbraak van voedsel.
a. Wat verstaan we daar onder?
b. Noem twee manieren van mechanische afbraak in het menselijk lichaam.
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Vul in onderstaand schema de vertering van koolhydraten, eiwitten en vetten in.
De bedoeling is dat je op de juiste plaats (het orgaan) aangeeft welk enzym het substraat afbreekt en
welk product er dan over blijft.
Met andere woorden:
-

Waar wordt wat afgebroken?

-

En door welke enzymen?

Zetmeel
Koolhydraten

Eiwitten

Vetten

Mond

Maag

12-V-darm

Dunne darm

Dikke darm

Als je de tabel helemaal hebt ingevuld controleer je de antwoorden met een PowerPoint: Verteringsstelsel
(die krijg je van de docent).
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16.3 Resorptie
Zoals je nu weet worden voedingsstoffen afgebroken tot kleinere moleculen die dan door ons lichaam
kunnen worden opgenomen. De stoffen die in de dunne darm worden opgenomen zijn:
-

Suikers, zoals glucose
Aminozuren
Glycerol
Vetzuren

De darmen zijn vrij lang maar eigenlijk niet lang genoeg. De dunne darm is erg geplooid en dat is aan de
buitenkant goed te zien. Aan de binnenkant bevinden zich ook veel darmplooien. Die darmplooien
bezitten we veel darmvlokken, genaamd villi. Op deze villi bevinden zich weer microvilli. Hierdoor ontstaat
een enorme oppervlakte vergroting en is de opname van stoffen zeer groot.
1.

Zet onderstaande afbeeldingen in de juiste volgorde.

A.

C.

B.

D.

E.

Zowel zetmeel, als cellulose zijn koolhydraten. Beide worden dan ook door het spijsverteringskanaal van
een dier afgebroken.
2.

Wat is het verschil tussen zetmeel en cellulose?

Het menselijk lichaam kan cellulose niet afbreken. Schimmels en bacteriën die het enzym cellulase
aanmaken wel. Toch eten wij mensen groente, waar cellulose inzet.
3.
4.

Hoe kan het menselijk lichaam dan toch cellulose afbreken?
Leg uit dat je plantaardig voedsel makkelijker verteerbaar maakt als je het kookt.
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Bij zoogdieren zijn op grond van de voedselkeuze o.a. herbivoren en carnivoren te onderscheiden.
5.

Op welke manier kun je aan de vorm van het lichaam van een dier afleiden, wat voor voedsel het
dier eet?

Maak één van onderstaande opdrachten
A. Konijnenkeutels
Je hebt nu het een en ander geleerd over vertering bij de mens. Wij eten voedsel,
breken dit af tot voedingsstoffen en nemen daarvan de bruikbare stoffen op. Wat
we verder niet nodig hebben verdwijnt in de WC-pot. Een konijn doet dat anders.
Die eet zijn ‘eerste’ keutels weer op. Daar moeten dus nog bruikbare stoffen in
zitten. De ‘tweede’ keutels laat hij liggen. Dit merkwaardige verschijnsel kan alleen
als het verteringsstelsel van het konijn hierop aangepast is.
e

Schrijf in 1 A4’tje het hoe dit werkt bij het konijn. Wat is het verschil tussen de 1
e
e
e
en 2 keutels, wat voor voedingsstoffen zitten er in de 1 en niet in de 2 keutels,
e
e
hoe weet het konijn wat de 1 en de 2 keutels zijn, hoe is het
spijsverteringskanaal van het konijn aangepast, enz.
B. De Koeienmagen
Je weet nu het een en ander over het spijsverteringskanaal van
mens. Wij hebben daarin 1 maag, maar een koe heeft meerdere
magen. Zoals je waarschijnlijk weet herkauwt een koe zijn
voedsel. Dit kan alleen al s het spijsverteringskanaal van de koe
hierop aan gepast is.

de

Schijf in 1 A4’tje hoe de magen van de koe werken. Geef hier bij
hoeveel magen een koe heeft, hoe de magen heten, in welke
volgorde de magen liggen, wat het verschil is tussen de magen, welke enzymen zich in de maag
bevinden, wat de werking van die enzymen is, enz.

aan

C. Yakult
We hebben tot nu toe gekeken hoe het spijsverteringskanaal van de mens er uit
ziet en hoe het werkt. Hierin zijn de organen, voedingsstoffen, enzymen en
afvalstoffen besproken. Maar ons lichaam doet niet alles zelf. We krijgen hulp van
bacteriën uit de darmflora van onder andere de dikke darm. Fabrikanten spelen
hier handig op in. We hebben allemaal wel eens gehoord van Yakult. Er worden
gouden bergen met dit product beloofd. Maar is dat ook zo.
Schrijf in 1 A4’tje wat er gebeurd in ons lichaam als we Yakult drinken. Wat is
darmflora, uit welke organismen bestaat die darmflora, wat doen die organismen
om ons te helpen, welke organismen zitten er in Yakult, wat zijn lactobacillen, hoe
werken die in ons lichaam, enz.
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16.4 & 16.5 Lever en Nieren
Deze opdracht over paragraaf 16.4 en 16.5 bestaat uit drie delen. Je moet bij iedereen eerst de animatie
van Bioplek doornemen en daarna de onderstaande vragen beantwoorden.
Probeer eerst zelf de vragen te beantwoorden. Als je er niet alleen uitkomt overleg dan met andere
leerlingen. Dit overleg gebeurd pas nadat een deel klaar is.
Wanneer je klaar bent kan je bij de docent de antwoorden ophalen en nakijken.

Deel 1: Lever
Bekijk de animatie over spijsvertering op url:
http://www.bioplek.org/animaties/spijsvertering/spijsvertering2.html
Vraag 1
Noem een belangrijke functie van de lever.
Vraag 2
Welke organen zijn verbonden met de twaalfvingerige darm?
Vraag 3
Wat is de functie van gal?
Vraag 4
Wordt gal in de lever opgeslagen?
Vraag 5
Wat is gal?
Vraag 6
De naamgeving van bloedvaten is als volgt:
 als er bloed via een bloedvat naar een orgaan toestroomt, is de naamgeving:
[orgaannaam]+slagader
V.b. Bloed stroomt via de nierslagader naar de nieren
 als er bloed via een bloedvat van een orgaan wegstroomt is de naamgeving:
[orgaannaam]+ader
V.b. Bloed stroomt via de nierader van de nieren weg
Bij de lever is het ook zo maar er is ook een extra bloedvat aanwezig, de poortader.
Leg uit van waar naar waar de poortader stroomt.
Vraag 7
Teken schematisch de lever.
Zet met 3 pijlen (de pijlen geven de stroomrichting aan) de volgende bloedvaten in de tekening:
 Leverader
 Leverslagader
 Poortader
Vraag 8
Vul onderstaande tabel in.
Noteer hoog, laag of gemiddeld om de concentratie van de stof aan te geven.
voedingsstoffen

CO2

O2

Leverader
Leverslagader
Poortader
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Vraag 9
Wat is de functie van darmplooien?

Deel 2: Lever
Bekijk de animatie over de werking van de lever op url:
http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/lever.html#Scene_7
Vraag 10
Bij het verbranden van aminozuren in de lever ontstaat ammoniak en CO2
Vraag 11
Waarom wordt het ammoniak omgezet in ureum?
Vraag 12
Welke weg legt ureum af voor het via de urine wordt uitgescheiden?

Deel 3: Nieren
Bekijk de animatie over de werking van de nieren op onderstaande url:
http://www.bioplek.org/animaties/mens_overigen/nier.html
Vraag 1
Wat zijn de voornaamste stoffen die door de nieren worden uitgescheiden?
Vraag 2
Noem nog een functie van de nier.
Vraag 3
Noteer de bijschriften
bij de tekening.


Urineleider,



merg,



nierbekken,



schors.

Vraag 4
Hoe komt de voorurine in het kapsel van Bouwman?
Vraag 5
Hoe komt de voorurine terug in het bloed?
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Eindopdracht
Bedenk een spel voor de gehele klas waarmee heel het spijsverteringstelsel wordt behandeld.
De leerlingen moeten de weg van de mond tot kont afleggen door middel van een spel te spelen. Dit kan
een spel zijn dat met de gehele klas gespeeld wordt, maar het kan ook een spel zijn dat in groepjes
gespeeld kan worden.
De leerlingen die het spel spelen hebben een basale kennis van het spijsverteringsstelsel. Nadat zij het
spel gespeeld hebben moeten ze meer van het spijsverteringstelsel af weten.
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Differentiatie-opdrachten Hoofdstuk 17

Oefenstof 17A Homeostase (Excellent)
Doel
Oefenen verband te leggen tussen homeostase en negatieve terugkoppeling
Aan de slag
Ga naar de site van Bioplek over homeostase:
http://www.bioplek.org/animaties/homeostase/inhoudhomeostase.html
Opdrachten
Bekijk eerst de animatie van verwarming van een woonhuis (3e rode bolletje) en maak onderstaande
vragen:
1. Het inwendige milieu in dit model is de huiskamer. Waarmee kan je dat vergelijken bij een
mens?
2. Op de 3e bladzijde staat het woord constant tussen aanhalingstekens (“), waarom?
3. Leg in eigen woorden uit hoe het model werkt.
Lees nu de uitleg over homeostase (1e rode bolletje: inleiding homeostase)
4. Op de eerste pagina staat dat het belangrijkste regelsysteem de negatieve terugkoppeling is. Dit
is net als het model van kachel en koeling hiervoor. Leg in eigen woorden uit wat “negatieve
terugkoppeling” is.
5. Er bestaat ook een “positieve terugkoppeling”. Leg uit wat dat is en geef een voorbeeld hiervan?
6. De terugkoppeling wordt geregeld door het zenuwstelsel en het hormoonstelsel (pagina 5).
Noem een tweetal verschillen in werking tussen beide stelsels.
Ga naar warmteregeling mens (4e rode bolletje) en beantwoord de volgende vragen.
7. Waarom is het in het binnenste van het lichaam de temperatuur het hoogst?
8. Hoe zorgt de mens er voor dat hij het niet te warm en te koud krijgt?
Ga naar huid en lichaamstemperatuur (5e rode bolletje) en beantwoord onderstaande vragen.
9. Uit welke drie lagen is de huid van de mens opgebouwd?
10. De buitenste laag is verdeeld in twee lagen. Welke?
11. Ons zenuwstelsel heeft zintuigjes om iets waar te nemen. In welke laag (of lagen) bevinden die
zich?
12. Aan de haartjes zitten haarspiertjes. Als deze haarspiertjes samen trekken, wat gebeurd er dan
met de haartjes?
13. Hoe heet het als deze talgklieren verstopt raken?
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Practicum 17.2A Beeldvorming
Doel:
Toepassen van de lensformule, informatie over mogelijkheden tot oogcorrectie

Vooraf regelen
Tekenpapier

Aan de slag
1. Hoornvlies, waterachtig vocht in de voorste oogkamer, lens en glasachtig lichaam vormen samen
het lichtbrekend systeem van je oog. Ze werken als bolle lens (+). Van een voorwerp ontstaat en
omgekeerd verkleind beeld op je netvlies.
Teken de beeldvorming LL’ in de volgende situatie:

2. a. Een straal uit L’ evenwijdig aan de hoofdas gaat door het brandpunt achter de lens (F2).
b. Een straal uit L’ door het midden van de lens gaat ongebroken door.
c. Een straal uit L’ door het brandpunt van de lens (F1) loopt na het passeren van de lens evenwijdig
aan de hoofdas verder.
3. De lensformule 1/v + 1/b = 1/f geeft het verband tussen voorwerpafstand v, beeldafstand b en
brandpuntafstand f.
Geef in de tekening de letters v, b en f aan.
In je oog is de beeldafstand b constant: b is namelijk de afstand tussen….. en ………. Die verandert
niet.
Wel verandert de voorwerpafstand. Je kunt kijken naar een voorwerp dichtbij of verder af.
Wil je scherp blijven zien als v verandert, dan moet ook f veranderen. Dit veranderen van de
brandpuntafstand heet ……….
4. Maak de lens in een nieuwe tekening boller. Teken de stralengang LL’. Houd dezelfde afmeting aan.
Wat gebeurt er met F1 en F2 bij een bollere lens?
Komt het beeld op dezelfde plaats als in je eerste tekening?
Wat zou je met LL’ moeten doen om het in deze situatie toch op dezelfde beeldafstand als in je
eerste tekening te krijgen?
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5. Bekijk de afbeeldingen. Kies in de tabel de juiste woorden.
voorwerp

spieren van het straallichaam

lensbandjes

vorm van de lens

veraf

gespannen / ontspannen

strak / los

bol / plat

dichtbij

gespannen / ontspannen

strak / los

bol / plat

Door afwijkingen in het lichtbrekend systeem van je oog of in de vorm van je oogbol kunnen fouten
ontstaan bij de projectie van het beeld op je netvlies. Wanneer heb je een van de lenzen A en B
nodig?

Je kunt de volgende bron gebruiken (thuis):
‘Zoek het eens op’: http://users.skynet.be/zoekheteensop/oog.htm
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Reflectie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een bijziend oog heeft voor correctie een positieve / negatieve lens nodig.
Een verziend oog heeft voor correctie een positieve / negatieve lens nodig.
Een bijziend oog convergeert / divergeert te zwak / te sterk.
Een verziend oog convergeert / divergeert te zwak / te sterk.
Een bijziend oog heeft een te bolle lens. Waar / onwaar.
Een bijziend oog heeft een te lange oogas. Waar / onwaar.
Een verziend oog ziet dichtbij slecht. Waar / onwaar
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Practicum 17.2B Rekenen aan je ogen

Doel
Door zelf te meten en te rekenen bepalen hoe groot je gele vlek is en hoe ver de gele vlek van de blinde
vlek af ligt.

Aan de slag
A Afmeting gele vlek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kijk naar de reeks cijfertjes in bron 1 (z.o.z).
Meet de afstand tussen je rechteroog en de middelste blauwe punt.
Sluit je linkeroog.
Kijk zo strak mogelijk met je rechteroog naar de blauwe punt.
Bepaal welke cijfertjes je scherp waarneemt, zonder met je oog te bewegen.
Meet de afstand in centimeters die je aan beide zijden van de blauwe punt scherp ziet.
Bereken de hoek van het gezichtsveld waarmee je scherp ziet. Gebruik je kennis van de
wiskunde (tangens).
8. Neem aan dat je oogbol een diameter heeft van 2 cm. Bereken de diameter van de gele vlek
(gelijkvormige driehoeken).

B Afstand gele vlek- blinde vlek
1.
2.
3.
4.
5.

Kijk naar het kruisje en het rondje in bron 2 (z.o.z).
Sluit het linkeroog.
Kijk met het rechteroog strak naar het rondje (recht voor oog).
Verklein de afstand tussen het rechteroog en het rondje.
Op een bepaalde afstand verdwijnt het beeld van het kruisje. Meet op dat moment de afstand
tussen het rechteroog en het vierkantje.
6. Meet ook de afstand tussen het kruisje en het rondje.
7. Bereken de afstand tussen de gele vlek en de blinde vlek. Gebruik je kennis van de wiskunde
(gelijkvormige driehoeken). Neem aan dat de diameter van je oogbol 2 cm is.

C Tekening maken
Maak een schematische tekening van een horizontale doorsnede van je oogbol, met lens, netvlies, gele
vlek en blinde vlek op ongeveer de juiste plek. Geef ook de plaats van je neus aan. Schrijf de grootte van
je gele vlek en de afstand van gele vlek tot blinde vlek er bij, evenals de diameter van je oogbol. Ga na of
de door jou berekende afmetingen kunnen kloppen.
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Bijlage 2: Enquête

Enquête Gedifferentieerde Opdrachten Biologie
Beste Havo-5 Leerlingen,
Jullie hebben hoofdstuk 16 en 17 afgerond. Hoofdstuk 16 ging over het Verterings- en
Uitscheidingsstelsel en hoofdstuk 17 over het Zenuwstelsel en Hormonen. Voor één van deze
hoofdstukken heeft een apart groepje gedifferentieerde opdrachten gemaakt.
Deze enquête gaat over hoe jullie beide hoofdstukken ervaren hebben: het ene hoofdstuk
klassikaal en het andere hoofdstuk in twee aparte groepen gewerkt.
Het invullen van deze enquête, die uit drie delen bestaat, duurt ongeveer 10 minuten. Bij de
vragen over drie onderdelen hoef je alleen maar je antwoord aan te kruisen. Bij ieder deel is
een mogelijkheid om extra informatie of opmerkingen te noteren. Denk er aan, er zijn geen foute
antwoorden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Deel 1: Algemeen
Het eerste deel is een algemeen gedeelte en de bedoeling is dat je bij de vragen van dit deel
één van de gegeven antwoorden aankruist.
In welke klas zit je?
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
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Welk profiel heb je?
CM
EM
NG
NT

Van wie heb je biologieles?
Bma (Mw. Bouma)
Hag (Dhr. Hartog)

Behoor je tot de excellente groep voor één van deze hoofdstukken?
Ja
Nee
Weet niet

Vind je dat je terecht in de groep zat waarin je ingedeeld bent?
Ja
Nee

Opmerkingen:

41

Differentiatie bevordert motivatie
Deel 2: Het ervaren van beide hoofdstukken
Dit gedeelte van de enquête gaat over hoe jullie de twee hoofdstukken hebben ervaren. Het ene
hoofdstuk werd klassikaal behandeld en bij het andere hoofdstuk werd de klas in twee groepen
verdeeld.

Hieronder staan stellingen over de opdrachten die je hebt moeten maken. De eerste groep
stellingen gaat alleen over hst. 16, de tweede groep stellingen alleen over hst. 17. Hierbij moet
je aankruisen in hoeverre je het eens of oneens bent met de stelling op een schaal van vijf (van
helemaal mee oneens tot helemaal mee eens).

Hoofdstuk 16 Vertering (verterings- en uitscheidingsstelsel)
helemaal
mee eens

mee eens

Ik heb alle opdrachten gemaakt die je voor dit
hoofdstuk moest doen.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik heb de opdrachten gemaakt om een goed
cijfer voor de toets te halen.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Het was me duidelijk waarom ik de opdrachten
bij hoofdstuk 16 moest maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vind het prettig om opdrachten alleen te
maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vind het prettig om groepsopdrachten (meer
dan 2 personen) te maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten bij hoofdstuk 16
uitdagend genoeg.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten bij hoofdstuk 16 te
makkelijk.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten die ik bij hoofdstuk 16
moest maken motiverend.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

STELLING

Ik vind het prettig om opdrachten met z’n tweeën
te maken.

niet mee mee oneens helemaal
weet niet
eens en niet
mee oneens
mee oneens
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Hoofdstuk 17 Op het scherpst van de snede (zenuwstelsel en hormonen)
helemaal
mee eens

mee eens

Ik heb alle opdrachten gemaakt die je voor dit
hoofdstuk moest doen.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik heb de opdrachten gemaakt om een goed
cijfer voor de toets te halen.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Het was me duidelijk waarom ik de opdrachten
bij hoofdstuk 17 moest maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vind het prettig om opdrachten alleen te
maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vind het prettig om groepsopdrachten (meer
dan 2 personen) te maken.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten bij hoofdstuk 17
uitdagend genoeg.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten bij hoofdstuk 17 te
makkelijk.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ik vond de opdrachten die ik bij hoofdstuk 17
moest maken motiverend.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

STELLING

Ik vind het prettig om opdrachten met z’n tweeën
te maken.

niet mee mee oneens helemaal
weet niet
eens en niet
mee oneens
mee oneens

Opmerkingen:
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Deel 3: Motivatie
Dit is het laatste deel en hierbij moet je bij de vragen het voor jou juiste antwoord aankruisen
Vind je dat de docent je stimuleert om de opdrachten te maken?
Heel erg
Enigszins
Een beetje
Weinig
Totaal niet

Wat vind je dat je in het dagelijks leven hebt aan wat je bij biologie leert?
Heel veel
Veel
Een beetje
Niet zo veel
Totaal niets

Welk cijfer denk je te gaan halen voor het centraal eindexamen biologie?

…………. (vul een cijfer op 1 decimaal nauwkeurig)

Vind je het vak biologie leuk?
Helemaal niet
Niet echt
Een beetje
Erg
Heel erg
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Vind je dat de lessen bij biologie actueel zijn?
o Helemaal niet
o Niet echt
o Een beetje
o Erg
o Heel erg

Vind je dat je eigen inbreng hebt bij de lessen biologie?
o Helemaal niet
o Niet echt
o Een beetje
o Erg
o Heel erg

Zou je later (in een vervolgstudie of bij je werk) iets willen doen met het vak biologie?
Ja
Nee
Misschien
Weet niet

Opmerkingen:

Dit is het einde van de enquête.
Bedankt voor het invullen.
Lever de ingevulde enquête in bij je docent.
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Bijlage 3: Interviewvragen
Topiclijst Interview over Gedifferentieerde Opdrachten Biologie
Namen:
Datum:
Groep:

standaard / excellent

Gedifferentieerd hst:

16 / 17

1. Wat vond je leuker het gedifferentieerde hst. of het klassikale hst?
Waarom?

2. Wat vind je van de opdrachten bij het gedifferentieerde hst?

3. Heb je (veel) hulp nodig van de docent bij de opdrachten?
-

Tijdens het maken

-

Bij het nakijken

4. Werk je graag in groepjes aan een opdracht?
Waarom?

5. Hoe word je uitgedaagd bij het vak biologie?

6. Wat vind je belangrijk voor een biologiedocent om jou te motiveren?
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