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Abstract 
 
In de bovenbouw van het biologieonderwijs wordt er binnenkort een nieuwe didactiek 
ingevoerd: de concept‐contextmethode. Hierbij worden de concepten van de te leren stof ingeleid 
aan de hand van een context. Later dienen de leerlingen deze concepten dan ook in een tweede 
en derde context te kunnen gebruiken. Nu lijkt het zo te zijn dat de stap van het 
onderbouwonderwijs naar de bovenbouw met de concept‐contextmethode een grote is. In dit 
onderzoek wordt daarom ook gekeken naar twee verschillende voortrajecten in de onderbouw, 
met de vraag of één van de twee voortrajecten beter voorbereidt op de concept‐contextmethode. 
Bij het ene voortraject hebben de leerlingen drie jaar Science gehad; bij het andere de 
monovakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Voor het onderzoek zijn twee groepen 
derdeklassers onderzocht, met ieder ofwel een Science‐ ofwel een monovakvoortraject. Bij hen 
werd een toets afgenomen, die testte of de leerlingen beter waren in het beantwoorden van 
contextvragen. Hiermee werd bekeken of één van de twee groepen capabeler was in het 
wendbaar inzetten van de concepten in een nieuwe context. Uit het onderzoek is gebleken dat 
geen van beide voortrajecten voordeel bood. Er was geen significant verschil tussen de scores 
van de verschillende groepen. 
 

Inleiding 
 
Biologie  is  de  afgelopen  decennia  meer  en  meer  ontwikkeld  tot  een  wetenschap  die  een 
belangrijke  rol  speelt  bij  het  produceren  van  voedsel,  bij  gezondheidsvraagstukken  en  het 
ontwikkelen  van  een  duurzame  samenleving.  Daarnaast  hebben mensen  steeds meer  behoefte 
aan  biologische  kennis  om  persoonlijke  afwegingen  en  ethische  vraagstukken  te  kunnen 
onderbouwen. Ook zijn denkbeelden over  leren veranderd. De focus is meer gaan liggen op het 
ondersteunen  van  leerprocessen  van  leerlingen  in  plaats  van  op  het  simpelweg  aanleren  van 
theorie. Langzamerhand zijn er door bovenstaande veranderingen knelpunten ontstaan binnen 
het  biologieonderwijs.  Zo  werd  het  programma  overladen,  wordt  er  geen  samenhangende 
biologische kennis verworven en is de relevantie van het biologieonderwijs voor leerlingen vaak 
onduidelijk. (Boersma, 2005) 
 
Binnen het biologieonderwijs moest dus wat veranderd worden. Hiervoor  is  in december 2004 
de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO) ingesteld. De commissie had als opdracht 
om een nieuw examenprogramma biologie voor havo en vwo te maken. In 2007 heeft het CVBO 
een concept van een examenprogramma opgesteld. Dit zal in de komende jaren getest worden op 
zogenaamde  pilotscholen.  In  2010  zal  dan waarschijnlijk  landelijke  invoering  plaatsvinden. De 
CVBO heeft de concept‐contextbenadering als uitgangspunt gekozen bij de vernieuwing van het 
onderwijsprogramma  (Legierse & Taminiau, 2007). 
 
Boersma  (2008),  voorzitter  van de CVBO,  legt  de  belangrijkste  achtergronden  van de  concept‐
contextbenadering uit. Binnen deze benadering is een aantal begrippen belangrijk: 
- Context:  binnen  didactiek  wordt  de  context  gezien  als  een  situatie  of  een  probleem. 

Boersma neemt als voorbeeld de praktijk van “het gezin” . 
- Activiteit:  binnen  een  context  doen de  deelnemers  een  activiteit.  In  het  voorbeeld  van 

het gezin kan dit zijn “het verzorgen van een dier” . 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- Concept:  een  concept  is  een  belangrijk  begrip  uit  de  biologie, waarmee  veel  relevante 
specifieke kennis kan worden verbonden. In het voorbeeld van Boersma is dit “het dier”. 
Dit concept  is weer een subconcept van een groter concept, namelijk “populatie”. Maar 
ook het  concept  “soort”  is  verbonden  aan het  concept  “dier”. Door deze  concepten  via 
een conceptmap te verbinden krijgt het concept betekenis.  

De  kennis  die  nodig  is  om  de  activiteit  uit  te  kunnen  voeren,  kun  je  structureren  rond  één  of 
meerdere concepten. Doordat een concept een algemeen idee is uit de biologie, kan dit concept in 
meerdere contexten gebruikt worden. Als we willen dat leerlingen dit kunnen, zullen ze dus hun 
kennis die ze in de eerste context hebben geleerd over een concept mee moeten nemen naar een 
volgende context, en daar weer toepassen. Door het toepassen van bepaalde biologische kennis 
(van concepten)  in verschillende contexten, krijgt deze vakinhoud veel meer betekenis voor de 
leerlingen.  (Boersma, 2008) 
 
Voor  de  didactiek  van  deze  concept‐contextbenadering  is  een  aantal  belangrijke  punten  waar 
men rekening mee moet houden (Boersma, 2008): 
- Het  is  belangrijk  om eerst  een  relevante  context  te  introduceren. Het  is  handig  om de 

aandacht van de leerlingen op een specifiek aspect (focus) van de context te richten, die 
past  bij  de  gekozen  onderwijsdoelen.  De  leerling  leert  dan  wat  de  deelnemers  uit  de 
gekozen context al weten en kunnen. 

- Vervolgens dienen er één of meerdere onderwijsleeractiviteiten  te worden ontwikkeld 
waarbij de theorie van de te leren concepten wordt besproken. Dit kan bijvoorbeeld via 
klassengesprekken  of  het maken  van  conceptmaps.  Het  is  belangrijk  om  leerlingen  de 
concepten  in  eigen  woorden  te  laten  omschrijven.  Voor  docenten  is  handig  om  het 
concept vooraf uit te schrijven in een eigen conceptmap, om van daaruit te bepalen wat 
leerlingen  gaan  leren.  Veel  begrippen  passen  op  verschillende  organisatieniveaus: 
hierbij kan de jojo‐strategie uitkomst bieden. Hierbij wordt het besproken concept zowel 
op soort, organisme, weefsel, orgaan als celniveau behandeld. 

- Als er dan eenmaal voldoende kennis  is over het  concept binnen het eerste  context,  is 
het belangrijk om één of meerdere keren te wisselen van context, zodat de  leerling het 
concept  ook  leert  toepassen  binnen  andere  contexten.  Hierdoor  leert  de  leerling  de 
geleerde concepten wendbaar in te zetten in verschillende contexten.  
 

Het  uiteindelijke  doel  van  deze  benadering  is  dat  de  biologische  concepten meer  gaan  “leven” 
voor de leerlingen en dat ze deze kunnen toepassen binnen meerdere contexten. 
 
De huidige methodes die  gebruikt worden  in het  biologieonderwijs  hebben over het  algemeen 
een minder uitgebreide context waarin de stof wordt aangeboden en verwerkt, dan gebruikt zal 
gaan worden  binnen de concept‐contextmethode. Het draait vaak meer om het simpelweg leren 
van definities. Met het  toenemende gebruik van de concept‐contextmethode zal er  in de nabije 
toekomst  dus  veel  veranderen  in  het  biologieonderwijs  in  de  bovenbouw  havo/vwo.  In  de 
huidige  situatie  wordt  er  zowel  door  docenten,  leerlingen  als  onderzoekers  een  erg  grote 
overstap benoemd tussen het onderwijs  in de bovenbouw en de onderbouw (Beelen-van Noort, 
2009). Deze  overgang  zal  alleen  maar  groter  worden  door  de  komende  veranderingen.  Eén 
genoemde  manier  om  deze  stap  kleiner  te  maken  is  door  niet  alleen  veranderingen  in  de 
bovenbouw in te voeren, maar ook in de onderbouw (Beelen‐van Noort, 2009). De vraag is welke 
veranderingen  in  de  onderbouw  bij  de  concept‐contextmethode  in  de  bovenbouw  zouden 
passen.  
 
Eén van de mogelijke veranderingen in de onderbouw zou het aanbieden van het vak science in 
plaats  van  biologie  kunnen  zijn.  Binnen  het  internationale  Middel  Years  Program  (MYP), 
ontwikkeld  door  de  International  Baccalaureate  Organisation  (IBO),  wordt  het  vak  science 
bijvoorbeeld  aangeboden  op  een  manier  die  raakvlakken  heeft  met  de  concept‐
contextbenadering.  Eén  van de belangrijkste  kenmerken van dit  vak  is  namelijk  dat  concepten 
niet  binnen  één  vak  besproken  blijven,  maar  binnen  een  bredere,  maatschappelijke  context 
worden besproken  (International Baccalaureate Organisation, 2008). Leerlingen worden  in het 
schrijven van essays bijvoorbeeld gevraagd om  te kijken naar verschillende ethische, politieke, 
economische, sociale, milieu‐ en culturele  factoren die van  invloed zijn op of beïnvloed worden 
door  een  bepaalde  besproken  toepassing  van  de  biologie.  Ook  is  een  vast  onderdeel  in  een 
science‐toets  een  vraag  waarbij  nieuwe  informatie  wordt  gegeven,  en  de  leerlingen  door 



Een betekenisvolle context?     3 

toepassing van de kennis die ze al hebben het vraagstuk moeten oplossen. Hierbij gaat het dus 
om  het  toepassen  van  kennis  binnen  een  nieuwe  context.  Daarnaast  worden  inzichten  uit  de 
natuurkunde en scheikunde direct betrokken bij concepten binnen de biologie. Deze manier van 
onderwijzen  is  dus  op  een  bepaalde  manier  vergelijkbaar  aan  de  nieuwe  concept‐
contextmethode,  doordat  concepten  in  een bredere  context worden geplaatst.  Binnen het MYP 
programma worden concepten echter niet bewust nogmaals in een tweede context aangeboden. 
Daarnaast  worden  de  natuurwetenschappen  als  één  geheel  behandeld,  waardoor  biologische 
concepten niet per se in biologische contexten worden aangeboden.  
 

Onderzoeksvraag 
 
Doordat  binnen  het  vak  science  leerlingen  de  verschillende  concepten  leren  gebruiken  in 
meerdere contexten lijkt het logisch dat leerlingen die het vak science hebben gevolgd volgens de 
MYP‐methode  in  de  onderbouw geleerde  biologische  concepten wendbaarder  kunnen  inzetten 
dan  leerlingen die het monovak biologie hebben gevolgd. De vraag of dit werkelijk zo  is wordt 
onderzocht  in  dit  onderzoek.  Leerlingen  uit  de  derde  klassen  van  twee  verschillende  scholen, 
waarbij  biologie  onderwezen  wordt  via  de  twee  verschillende  methodes,  hebben  een  toets 
afgelegd waarin zowel kennis over biologische concepten als het herkennen van deze concepten 
in  nieuwe  contexten werd  getoetst.  Daarnaast  is  er met  behulp  van  een  vragenlijst  onderzoek 
gedaan naar de verschillende variabelen tussen de leerlingen, zoals geslacht, al of niet doubleren 
en interesse in het vak. Door middel van een interview met de sectieleiders is onderzocht hoe de 
scholen  verschillen  in  hun  lesmethode.  Hiermee  wordt  een  antwoord  gegeven  op  de 
onderzoeksvraag:  
 
Kunnen  leerlingen die het  vak  science hebben gevolgd volgens de MYPmethode  in de onderbouw 
geleerde biologische concepten beter wendbaar  inzetten, dan  leerlingen die het monovak biologie 
hebben gevolgd? 
 

Variabelen 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag moet rekening gehouden worden met een aantal 
variabelen. Deze variabelen plus de verwachte invloed van deze variabelen zijn te vinden in Tabel 1. 
 
Tabel 1 Variabelen 
Variabele Invloed 
Doubleren Leerlingen die zijn blijven zitten, krijgen de concepten in het betreffende 

jaar twee keer aangeboden. Wellicht dat ze daardoor de verschillende 
concepten beter onthouden en sneller herkennen, doordat ze deze al vaker 
hebben gezien. 

Interesse in het vak Leerlingen die het vak science of biologie leuk vinden, zullen 
waarschijnlijk beter concepten kunnen herkennen binnen verschillende 
contexten, doordat ze meer interesse hebben in de onderwerpen. Uit 
ervaring blijkt dat leerlingen concepten beter onthouden als ze 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp.  

Laatste rapportcijfer Leerlingen die een hoger cijfer voor het vak hebben, zullen over het 
algemeen de concepten beter geleerd en onthouden hebben. Hierdoor 
zullen ze deze waarschijnlijk ook beter kunnen herkennen in een nieuwe 
context.  

Geslacht leerling  Uit een onderzoek van Annemarie van Langen naar de sekseverschillen in 
het onderwijs blijkt dat meisjes en jongens hetzelfde kunnen presteren in de 
exacte vakken (Bouma, 2007). Om te controleren of dit ook geldt voor het 
gebruiken van concepten in verschillende contexten wordt deze variabele 
meegenomen in het onderzoek.  

 
Naast de in de tabel vermelde verwachting over de relaties tussen de variabelen en de verschillende 
groepen, is er naar verwachting ook een relatie tussen de variabelen zelf: leerlingen die het vak leuk 
vinden zullen naar alle waarschijnlijkheid een hoger cijfer hebben op hun laatste rapportcijfer dan 
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leerlingen die het vak niet leuk vinden. Deze relatie geldt ook andersom: leerlingen die een laag cijfer 
hebben vinden waarschijnlijk het vak ook minder leuk. Deze relaties, gebaseerd op ervaring uit de 
praktijk, zullen ook meegenomen en onderzocht worden in dit onderzoek.  
 
Naast bovenstaande variabelen zijn er nog andere variabelen zoals docenten, leefomgeving, gebruikte 
boeken en de taal waarin lesgegeven wordt. Deze zijn echter buiten beschouwing gebleven.  

 

Context 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee scholen, waarbij de ene school onderwijst volgens de MYP‐
methode en de andere school volgens de reguliere methode. Het verschil tussen de onderzochte 
scholen bleek groot te zijn. Dit gaf meteen een goede context voor het onderzoek.  
 
School A is een Havo/Vwo school midden in het Gooi. Het is een school met ongeveer 800 leerlingen. 
De leerlingen zijn over het algemeen kinderen uit welgestelde families. Naast de reguliere stroom is er 
op deze school ook een tweetalige stroom waarin het onderwijs wordt aangeboden volgens de 
bovengenoemde MYP methode. Hierdoor zitten er naast Nederlandse kinderen ook een aantal kinderen 
van buitenlandse komaf op deze school. Deze spreken bijna allemaal wel Nederlands. De lessen 
worden overwegend in het Engels gegeven. Het vak biologie, dat dus aangeboden wordt volgens de 
science-methode die hierboven beschreven staat, wordt ook in het Engels aangeboden. De sectieleider 
science van deze school vertelt meer over de manier waarop de theorie wordt aangeboden: “Binnen het 
MYP wordt de leerstof aangeboden in units, modules die gemaakt zijn aan de hand van 5 verschillende 
Areas of Interaction namelijk: Approaches to learning, Community and sercive, Health and social, 
Environments, Human Ingenuity. Dit is een grotere context waarbinnen de unit wordt geplaatst. Zo 
wordt een onderwerp als energie behandeld aan de hand van de context Environment. Leerlingen 
worden door het bestuderen van de unit bewust gemaakt van hun eigen leefomgeving en hoe ze deze 
positief kunnen beïnvloeden. Kennis over cellen wordt behandeld aan de hand van de context Life on 
earth, dus het leven op aarde, maar ook Human Ingenuity. Er wordt gekeken naar hoe mensen 
technologie ontwikkelen en gebruiken. Maar ook de invloed van nieuwe technologieën, zoals de 
ontwikkeling van de microscoop, op de samenleving worden besproken. Daarnaast schrijven de 
leerlingen vanaf klas twee essays, waarbij meestal een krantenartikel, een bepaalde levensstijl (sporter) 
of een nieuwe wetenschappelijk uitvinding de basis vormt. Hierbij worden onderwerpen dus ook weer 
in een bredere context geplaatst. Daarnaast wordt bij de bespreking van biologisch onderwerpen 
regelmatig verwezen naar de fysische en chemische aspecten van dit onderwerp.”  
 
School B is een zelfstandig gymnasium in een klein dorp in Noord-Brabant. De school heeft 
momenteel zo’n 550 leerlingen. Aangezien er in de omgeving een aantal grotere 
scholengemeenschappen staan, hebben de leerlingen van deze school bewust gekozen voor een klein 
gymnasium. Hierbij is de overstap naar Atheneum of Havo dus bemoeilijkt. Verder is de school erg 
klassiek aangelegd. Er wordt veel aandacht besteed aan cultuur en sport. 
Op het school B wordt de biologische lesstof duidelijk anders aangeboden dan op school A. Op deze 
school worden de onderwerpen zelden tot nooit behandeld binnen een uitgebreid beschreven context. 
De voorzitter van de biologiesectie op deze school vertelt: “Elk hoofdstuk van het boek wordt apart 
behandeld. Daarbinnen zijn er wel onderwerpen die in samenhang worden behandeld. Zo zijn het 
zenuwstelsel en het hormoonstelsel samen met gedrag in één hoofdstuk verenigd en zullen dus ook in 
samenhang worden uitgelegd. Voor de rest worden de onderwerpen meestal als aparte entiteiten 
behandeld.” 
 
Doordat het vak biologie op school A binnen science wordt aangeboden, verschillen de twee scholen in 
het moment waarop de onderbouwconcepten worden behandeld. Ook zijn er verschillen in de 
hoeveelheid tijd die er wordt besteed aan de verschillende onderwerpen. Deze verschillen en 
overeenkomsten zijn te vinden in tabel 2.  
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Tabel 2 Onderwerpen per school, inclusief tijdsbesteding 
Onderwerp Tijdsbesteding 
 School A  School B 
 Leerjaar Aantal 

uur 
Leerjaar Aantal 

uur 
Classificatie van dieren 1 4 
Bouwen van cellen 1 6 
Fotosynthese 1 2 
Microscopen 

1 
 

35  
 

1 6 
Voedsel en vertering 2 20 2 4 
Voedselketens en 
ecologie 

2 20 2 5 

Voortplanting 2 20 2 4 
Genetica en natuurlijk 
selectie 

3 35 3 8 

 
Uit de tabel blijkt dat de leerlingen op school A meer tijd per onderwerp hebben dan de leerlingen op 
school B. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen: tijdens de lessen op het school A wordt er naast 
het bestuderen van de theorie ook veel tijd besteed aan het oefenen van praktische vaardigheden. De 
indicatie van het aantal uur dat in de tabel staat, geeft meer aan hoeveel weken een bepaald onderwerp 
wordt behandeld. Zeker de helft van deze tijd wordt besteed aan het oefenen van vakoverstijgende 
vaardigheden, zo blijkt uit het interview met de sectievoorzitter. Daarnaast moet er rekening gehouden 
worden met het feit dat de leerlingen binnen het MYP les krijgen in het Engels. Hierdoor is er meer tijd 
nodig om bepaalde theorieën over te brengen dan in het Nederlands. Rekening houdend met deze 
factoren is het verschil in tijdsbesteding aan bepaalde onderwerpen te verwaarlozen.  
 

Methode 
Op beide scholen zijn een aantal klassen gekozen om het onderzoek bij uit te voeren. Op school A 
werden de derde klassen van het MYP onderwijs onderzocht; op school B alle derde klassen. Hierdoor 
werd er een steekproef verkregen van 39 leerlingen op school A (20 jongens, 19 meisjes) en 46 
leerlingen op School B (26 jongens, 20 meisjes). De test is afgenomen bij leerlingen aan het eind van 
hun derde jaar, aangezien ze dan zoveel mogelijk van het programma hebben doorlopen. Hierdoor zal 
het effect van de twee verschillende programma’s het grootst zijn.   
 
De keuze voor deze klassen was gebaseerd op het zoveel mogelijk gelijk zijn van de niveaus van de 
leerlingen. Leerlingen op een gymnasium hebben over het algemeen een vwo+ niveau en dat geldt ook 
voor leerlingen in het MYP programma. De keuze voor dit niveau was van praktische aard. Voor een 
proefgroep met het programma waarin science gegeven wordt, is het nodig om een MYP klas te kiezen. 
Verder was een gymnasiumklas voorhanden op de andere school. 
 
De proefpersonen kregen twee vragenlijsten. Eén vragenlijst betrof algemene informatie over de 
leerling. Hierbij werd gevraagd of hij of zij ooit was blijven zitten, wat zijn of haar meest recente 
rapportcijfer was en hoe hij of zij de populariteit van biologie scoorde in een keuze van 10 vakken. Met 
dit laatste werd de interesse van leerlingen voor het vak biologie onderzocht. De andere vragenlijst 
bevatte 17 toetsvragen. Deze toetsvragen gingen over onderwerpen die de leerlingen in de eerste drie 
jaar van hun programma bestudeerd hadden. De onderwerpen die bij science aan bod komen zijn 
hiervoor vergeleken met de onderwerpen bij biologie, zodat er zekerheid was dat de onderwerpen die 
getoetst werden ook daadwerkelijk behandeld waren. De eerste vraag van de toets werd niet 
meegerekend in de analyse, maar diende als opwarmertje. Verder waren er 8 ‘contextvragen’ (het 
aantal goede antwoorden wordt in de analyse deelscore 1 genoemd) en 8 reproductievragen (deelscore 
2). Met de eerste categorie vragen werd getest of de leerlingen zich het concept nog enigszins 
herinneren. Met de tweede categorie vragen werd onderzocht of de leerlingen capabel zijn in het 
wendbaar inzetten van een biologisch concept in een nieuwe context. Hieronder is een voorbeeld van 
deze vragen opgenomen. De eerste vraag is daarbij een conceptvraag, de tweede een contextvraag. 
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2. Het viooltje is een plant die in menig tuintje gevonden kan worden. De wetenschappelijke naam is Viola 
tricolor L. 
Wat is de geslachtsnaam van deze plant? 

A Viola 
B tricolor 
C Viola tricolor 
D Viola tricolor L. 

 
In het Nederlandse zoete water komt, net zoals in de rest van Europa en Azië, de snoek, Esox lucius, voor. 
In de wateren van de Verenigde Staten en Canada komen de snoeksoorten Esox masquinongy en Esox 
niger voor en van Esox americanus de ondersoorten Esox americanus americanus en Esox americanus 
vermiculatus. 
Omdat de snoek een geliefde sportvis is, heeft men in kwekerijen snoeken 
gekruist en de nakomelingen in viswater uitgezet. 
In gevangenschap zullen snoeken van dezelfde soort gemakkelijk nakomelingen 
krijgen. Men heeft ook geprobeerd exemplaren van verschillende snoeksoorten met 
elkaar te kruisen. 
 

3. Tussen welke van de hierboven genoemde vier Noord-Amerikaanse snoeken is 
een kruising met zekerheid succesvol? 

A Tussen Esox masquinongy en Esox niger. 
B Tussen Esox masquinongy en Esox americanus americanus. 
C Tussen Esox niger en Esox americanus vermiculatus. 
D Tussen Esox americanus americanus en Esox americanus vermiculatus. 

 
 
 
 
 
De toets 
Het maken van de toets kostte de leerlingen ongeveer 20-30 minuten. Ze mochten daarbij niet 
overleggen of gebruik maken van bronnenboeken als BINAS. De tijden en dagen waarop de 
vragenlijsten zijn afgenomen verschilt per klas.  
 
Pilot 
De ontwikkelde test en persoonlijke vragenlijst zijn getest onder 27 leerlingen van een gymnasium in 
Midden-Nederland. Op vrijwillige basis maakten deze leerlingen de test en vulden twee versies van de 
vragenlijst in. Op grond van de scores is besloten om één vraag te laten vervallen en enkele tekstuele 
wijzigingen aan te brengen en de eerdergenoemde twee vragencategorieën te maken. In de vragenlijst 
is voor een populariteitsscore van het vak gekozen voor het op volgorde zetten van een tiental vakken, 
om de relatieve populariteit van het vak per leerling te kunnen inschatten. Dit genoot de voorkeur 
boven het geven van een cijfer aan het vak, omdat in dat laatste geval de mentaliteit van de leerling 
meespeelt.  
 
Statistiek 
De antwoorden van deze vragenlijsten werden geanalyseerd in SPSS 16.0. Om de invloed van 
cofactoren naast de veronderstelde hoofdfactor te analyseren, is een General Linear Model (GLM) 
uitgevoerd. In dit model voert SPSS gelijktijdig regressie- of variantieanalyses uit op alle geselecteerde 
factoren, zodat in één berekening een maat wordt gegeven voor de invloed van de variatie van de 
factoren op de variatie van deelscore 1. 
 
De variabelen zijn getest op normaliteit. Alle variabelen hebben een p<0.20 (Kolmogorov-Smirnov) en 
in combinatie met de voldoende hoge N (School B N=46; 26 jongens, 20 meisjes, school A N=39; 20 
jongens, 19 meisjes) rechtvaardigt dit het gebruik van parametrische tests. Alleen de populariteit van 
het vak is ordinaal, dus hiervoor zijn non-parametrische tests gebruikt. Een uitzondering hierop maakt 
de General Linear Model, waar deze waarde als continu beschouwd moeten worden, omdat deze 
variabele anders niet kan worden meegewogen.  
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Resultaten 

Onafhankelijkheid van variabelen 
Deelscores 
De scores op de reproductie- en de contextvragen correleren niet (Pearson correl. = 0,12; p=0,29). 
Goed zijn in reproductievragen betekent dus geen succes op contextvragen. Deelscore 2 (reproductie 
vragen) geeft aan dat de leerlingen van school B gemiddeld iets beter de concepten kunnen 
reproduceren, maar hier is geen significant effect gevonden (school A: gem=5,8; school B: gem=5,9 T-
toets: t=-2,0; df=83; p=0,45.  
 
Populariteit van het vak 
Science (gem=4,8) werd als vak minder gewaardeerd dan Biologie (gem=3,8). Deze relatie is niet 
significant, maar laat een trend zien (t=1,9, p=0,06 2-tailed) (zie figuur 1). Deze trend hangt echter 
samen met het grote en zeer significante verschil in de laatste rapportcijfers: (School A gem=5,6, 
school B gem=7,0: T-test t=-5,0, p<0,001 2-tailed). Er bestaat een zeer significante relatie tussen 
relatieve populariteit en het laatste rapportcijfer (Spearman corr=-0,46;p<0,001). Of leerlingen Science 
dus gemiddeld leuker vinden dan Biologie is niet te onderzoeken met deze steekproef, aangezien het 
vak volgens verwachting populairder is op de school waar gemiddeld de hoogste laatste rapportcijfers 
staan genoteerd.    
 

 
 

 
Hoofdvraag 
Kunnen leerlingen die Science hebben gehad in plaats van het monovak biologie, de concepten beter 
wendbaar inzetten?  
De school heeft geen significante invloed op de behaalde deelscore 1 (de contextvragen) in de test 
(GLM: df=1;F=0,12;p=0,79). De enige factor met een significante invloed is geslacht (GLM: 
df=1;F=6,2;p=0,015). Jongens bleken de test significant beter te maken dan meisjes (jongens gem=4,1; 
meisjes gem=3,2; T-toets: t=2,6, df=1;p=0,01). Dit is tevens te zien in figuur 4. De andere gemeten 
factoren bleken geen significant effect te hebben op deelscore 1. Gedoubleerde leerlingen scoren niet 
significant slechter dan leerlingen die niet zijn blijven zitten (GLM: df=1;F=0,36;p=0,55). Tevens heeft 
de populariteit die het vak bij de leerling geniet geen significante invloed op deelscore 1 (GLM: 
df=1;F=0,64;p=0,43). Ook het laatste rapportcijfer blijkt geen betrouwbare voorspeller van deelscore 1 
(GLM: df=1;F=0,70;p=0,41). De door de factoren totaal verklaarde variantie is 5%.  
 

Figuur  2:  Boxplot  van  het  laatste  rapportcijfer  per 
school. Op School B hadden de  leerlingen  significant 
hogere  rapportcijfers.  School  A  gem=5,6,school  B 
gem=7,0: Ttest t=5,0, p<0,001 2tailed 

Figuur 1: Boxplot van de populariteit van het vak op de 2 
scholen. Positie 1 betekent dat het vak als het populairste 
vakervaren wordt. Science (gem=4,8) werd als vak minder 
gewaardeerd  dan  biologie  (gem=3,8). Deze  relatie  is  niet 
significant,  maar  laat  een  trend  zien  (t=1,908,  p=0,06  2
tailed). 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Conclusies  
In deze test bestond er geen correlatie tussen de score op de reproductievragen en op de contextvragen. 
Contextvragen vergen blijkbaar andere capaciteiten, die niet afhangen van de populariteit van het vak 
bij de leerling. Bovendien is dit type vragen door de jongens in deze test gemiddeld beter gemaakt dan 
door de meisjes. De score hing echter niet af van de school en wij concluderen dus dat het vak Science 
geen invloed heeft op de prestaties binnen de concept-contextbenadering. 
 

Discussie 
Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil is tussen de twee scholen wat betreft de bekwaamheid om 
concepten wendbaar te gebruiken in een nieuwe context. Het vak Science is dus in die zin niet een 
manier om leerlingen te leren concepten wendbaar in te zetten in verschillende contexten. De in deze 
test onderzochte variabelen verklaren slechts 5% van de variantie in de scores op de toetsen. Dat 
betekent dat er nog 95% van de variantie niet verklaard is. Mogelijke factoren zijn intelligentie, 
leerstijl, ijver, houdbaarheid van het geleerde etc. In een grootschaliger onderzoek zouden ook deze 
factoren meegenomen kunnen worden. 
 
In deze toets werd de leerlingen gevraagd om vragen te beantwoorden over bepaalde onderwerpen. Bij 
elk onderwerp werd minstens één reproductievraag en één contextvraag gesteld. Met de eerste 
categorie werd bekeken of de stof van het onderwerp beheerst werd, met de tweede of de leerling in 
staat was de concepten van dit onderwerp in een andere context wendbaar in te zetten. De moeilijkheid 
is hier echter dat niet alle vragen van een onderwerp even goed door elke leerling gemaakt worden. Het 
kan zijn dat een leerling veel van het onderwerp weet, en de meeste vragen wel goed zou kunnen 
beantwoorden, maar dat juist het antwoord op de vraag uit de toets niet bekend was. Dus als een 
contextvraag fout beantwoord werd, kan dat ook betekenen dat de concepten van deze context niet 
goed genoeg gekend waren. Dit zou ondervangen kunnen worden door de leerlingen vooraf aan de 
toets de concepten nog eens te leren. Dan is het zeker dat de concepten bekend zijn en zullen fout 
gemaakte vragen beter gediagnosticeerd kunnen worden met een gebrek aan bekwaamheid in het 
wendbaar inzetten van concepten in nieuwe contexten. 
 
De tweede, en misschien wel de belangrijkste, aanmerking is het feit dat dit experiment niet mono-
factorieel was. Optimaal zou zijn om 80 leerlingen te hebben van eenzelfde school, die gedurende hun 
gehele schooltijd dezelfde docente(n) hebben gehad. Dan kunnen de variabelen tussen de twee groepen 
beperkt worden tot de voorgeschiedenis van biologie of Science. De leerlingen in deze groepen zitten 
op twee verschillende scholen, met verschillende docenten, verschillende voertalen in de lessen 
Science en biologie, verschillende omgeving, verschillende populatie leerlingen en verschillende 
becijfering. De verschillen blijken uit de interviews op de scholen. De laatst genoemde variabele, 
verschillende becijfering, kan op zichzelf al de oorzaak zijn voor een verschil in een resultaat. De 

Figuur 3: Boxplot van de deelscores 1 per school. Zoals te 
zien  in bijlage 1,  tabel 2 heeft de school geen significante 
invloed  op  de  behaalde  deelscore  in  de  test  (GLM: 
df=1;F=0,12;p=0,79). 

Figuur 4: Boxplot van de deelscore 1 per geslacht. Jongens 
bleken  de  test  significant  beter  te  maken  dan  meisjes 
(jongens  gem=4,1;  meisjes  gem=3,2;  Ttoets:  t=2,6, 
df=1;p=0,01). 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leerlingen werd gevraag om in te vullen wat hun laatste rapportcijfer was. Hiermee werd bekeken of er 
een correlatie is tussen de rapportcijfers en de prestaties in de toets. Het was echter lastig om de cijfers 
van de twee scholen met elkaar te vergelijken omdat de scholen ieder een eigen methode aanhouden 
voor het becijferen. School B gebruikt de klassieke 1-10 methode, waarbij 10 een perfecte score is; 
School A maakt gebruik van een methode met een maximum van 7, waarbij een 3 onvoldoende en een 
4 voldoende is. Het omzetten van deze laatste scores naar een 1-10 schaal zou mogelijk niet het juiste 
niveauverschil kunnen duiden tussen de scholen. Hiervoor zouden de toetsen die de leerlingen op het 
School A gemaakt hebben opnieuw gecorrigeerd dienen te worden, maar dan met een 1-10 schaal. 
Hiermee wordt een beter vergelijkbaar beeld verkregen van de capaciteiten van de leerlingen.  
 
Hierboven werd vermeld dat de laatste rapportcijfers eventueel niet de juiste niveaus weergeven tussen 
de scholen. Voor de doelstellingen van de school mag aangenomen worden dat de resultaten uiteraard 
wel juist gecorreleerd zijn tussen de leerlingen. Als de scores echter wel een juist beeld geven, dan zou 
dat betekenen dat de leerlingen van School B een hoger niveau hebben wat betreft biologie dan de 
School A-leerlingen wat betreft Science. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de leerlingen van School 
B op een gymnasium zitten en leerlingen van een gymnasium hebben over het algemeen een hoger 
niveau dan leerlingen op een vwo op een scholengemeenschap. De leerlingen op School A die 
geselecteerd zijn voor dit onderzoek zijn echter leerlingen die een MYP programma volgen. Dit 
programma levert door zijn Engelse voertaal bij sommige vakken een extra uitdaging. De leerlingen 
die hiervoor kiezen zullen dus, net als de gymnasiasten, vaker een hoger dan gemiddeld niveau hebben. 
Op die manier is geprobeerd om twee groepen van gelijk niveau te onderzoeken.  
Blijkt nu echter dat de leerlingen van één van de twee scholen een hoger niveau hebben, dan zou dat de 
resultaten kunnen beïnvloeden. Leerlingen met een lager niveau zullen vanzelfsprekend gemiddeld een 
lager resultaat behalen op de afgenomen toets, dan leerlingen met een hoger niveau. Hebben de 
leerlingen van één van de scholen dus een lager niveau, maar hebben ze wel even goed gescoord, dan 
betekent dat dus dat deze leerlingen beter in staat waren om concepten wendbaar in te zetten in 
contexten.  
Om het niveauverschil tussen leerlingen te verminderen zou het dus aan te raden zijn om dit onderzoek 
te doen met leerlingen waarvan het van te voren bekend is dat zij hetzelfde niveau hebben in het 
onderwerp. Dit dient dan te gebeuren met leerlingen van verschillende niveaus aangezien elk niveau 
anders zou kunnen reageren op de toets. Misschien kunnen slimme leerlingen van nature beter, of juist 
minder goed, concepten wendbaar inzetten in een nieuwe context. Dat zou dan niets betekenen voor 
andere leerlingen. 
 
Concluderend is het advies voor verdere studie om dit onderzoek uit te breiden met meer scholen, meer 
achtergrondinformatie (om homogene groepen te maken), meer vragen en een voorbereiding van de 
leerlingen zodat zeker is dat de leerlingen de concepten kennen. Door de laatste aanwijzing zullen de 
reproductievragen uit de toets weggelaten kunnen worden. 
 
Ook zou onderzocht kunnen worden wat de invloed is van populariteit van biologie als monovak of als 
onderdeel van Science. Science is een combinatie van natuurkunde, scheikunde en biologie. De eerste 
twee hebben een hoog abstractieniveau. Biologie is echter een minder abstract vak, dat dicht bij de 
belevingswereld van de leerlingen ligt. Het vak biologie geniet wellicht door een combinatie van deze 
factoren een hogere populariteit dan Science. 
Zoals in de inleiding al werd vermeld is er in eerder onderzoek aangetoond dat jongens en meisjes even 
goed kunnen scoren in de exacte vakken (Bouma, 2007). In dit onderzoek is echter naar voren 
gekomen dat de meisjes in de onderzoeksgroepen significant minder goed scoorden in de deelscore 1 
(de contextvragen). Hier zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden, aangezien de voorgestelde 
veranderingen van het CVBO (Legiersma & Taminiau, 2007) op deze manier wel eens nadelig zouden 
kunnen uitpakken voor meisjes. 
 
Het gebrek aan significante correlatie tussen de scores van reproductie- en contextvragen is relevant 
voor het CVBO. Het feit dat leerlingen die veel reproductievragen goed hebben niet per se ook goed 
waren in de contextvragen wil zeggen dat dit twee min of meer onafhankelijke kwaliteiten zijn. De 
veranderingen die de CVBO wil invoeren zullen dus niet dezelfde resultaten opleveren voor elke 
leerling afzonderlijk. Het is goed om te onderzoeken of leerlingen die nu hoge cijfers halen in de 
nieuwe methode wellicht minder goed scoren en hoe dat dan komt. 
 
In de praktijk volgt uit dit onderzoek een aantal zaken waarmee rekening gehouden zal moeten worden. 
Vooral het feit dat leerlingen niet per se even goed zullen scoren bij de concept-context methode als bij 
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de klassieke methode, zal aanpassingen vergen. Het is verstandig om de leerlingen hierop voor te 
bereiden, zodat ze niet in een gat van onzekerheid vallen als de cijfers opeens naar beneden gaan. 
Verder zou men ervoor kunnen kiezen om een ander systeem van beoordeling te bedenken. Leerlingen 
die in het klassieke systeem op vwo niveau goed scoorden en overgingen, zouden dat ook moeten 
kunnen bij het nieuwe systeem.  
Onze hoofdvraag vertelt ons dat het niet beter of slechter is om leerlingen in de onderbouw Science te 
geven. In ieder geval niet wat betreft hun mogelijkheden tot het wendbaar inzetten van de concepten. 
Dit betekent dat dit argument niet geldig is in de onderbouwing voor al dan niet overstappen naar 
Science in de onderbouw.  
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