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Een beschouwing van doel, opzet en effectiviteit
van praktische activiteiten bij het vak Biologie
m.b.v. de analysemethode Getting Practical
1 – Inleiding op mijn praktijk onderzoek
Als bioloog ben ik, vanuit mijn betrokkenheid bij het netwerk van docenten aan de TU Delft en
TULO, gevraagd om aan te sluiten bij een training voor trainers van de cursus Getting Practical voor
docenten in het bèta-domein havo – vwo. De cursus Getting Practical is een Engels initiatief dat
docenten aanzet tot het nadenken over doelen, vormgeving en de effectiviteit van (zelf ontworpen)
praktische leeractiviteiten.
Hoofdstuk 2 van dit onderzoek gaat over de benadering van effectief praktijkonderwijs vanuit de
(Engelse) vakliteratuur.
Vanuit dit perspectief koppel ik in hoofdstuk 3 mijn eigen onderwijspraktijk aan deze theorie. De 10
jaar ervaring uit mijn onderwijspraktijk als instructeur en ontwikkelaar van praktisch onderwijs
Biologie aan CSG Calvijn vormen het uitgangspunt van deze beschouwing. Dit deel van het verslag
beschrijft dus mijn eigen ervaringen aan de hand van de toepassing van het vertaalde Engelse
cursusmateriaal Getting Practical. Dit hoofdstuk is mede bedoeld voor mijn collega’s Biologie van
CSG Calvijn Vreewijk te Rotterdam.
Vanuit de reflectie op mijn eigen onderwijspraktijk geeft hoofdstuk 4 aanleiding tot conclusies en
een discussie over zaken uit mijn onderwijspraktijk die aan de hand van de methode Getting
Practical aan het licht zijn gebracht.
In hoofdstuk 5 wil ik ingaan op de huidige opzet van de cursus Getting Practical en de tot nu toe
ontwikkelde Nederlandse cursusmateriaal Getting Practical. Daarbij stel ik vast of het ontwikkelde
Nederlandse cursusmateriaal Getting Practical een nuttige handreiking biedt om op een
systematische manier doelstellingen, vormgeving en effectiviteit van praktische activiteiten te
beschouwen. Daarbij zou het interessant zijn om vast te stellen of de methode Getting Practical in
staat is om ‘best practices’ aan het licht te brengen en zo mogelijk te typeren.
Uiteindelijk is dit deel van de publicatie bedoeld als verdiepingsexercitie, om collega’s van de bètasteunpunten in Nederland, lerarenopleiders in het bèta-domein, collega ontwikkelaars en
cursusleiders van de Nederlandse cursus Getting Practical te kunnen helpen aan een verbetering van
de opzet van de cursus Getting Practical en het vertaalde cursusmateriaal. Daar waar ik dat nodig
acht, wil ik het cursusopzet, inhoud en materiaal zodanig sturen dat ik er als toekomstig
cursusleider zelf goed mee uit de voeten kan.
Ik reken erop dat ik de energie die ik hierin heb gestoken kan inzetten als regionale cursusleider in
de beoogde Getting Practical trainingen en het bètavakvernieuwingstraject dat loopt tot augustus
2013 voor invoering van hoogwaardig bètaonderwijs voor de bovenbouw havo en vwo. Als
bètacoördinator bovenbouw van de CSG Calvijn Vreewijk zal ik dit traject ook op mijn eigen school
aansturen.
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2 – Theoretische achtergrond
Vanouds is het experimenteren een goed gebruik binnen de natuurwetenschappelijke vakken. Elk
monovak streeft bij het aanleren van een onderzoekende houding bij hun leerlingen specifieke
accenten na. Het uitvoeren van scheikundige experimenten, bijvoorbeeld, vergt kennis van glaswerk
en strikte handelingswijzen, om zo nauwkeurig mogelijke meetwaarden te verkrijgen,
die vervolgens in berekeningen moeten worden toegepast. Het natuurkundige
experiment kenmerkt zich door op experimentele wijze relaties tussen grootheden aan
te tonen. Binnen de biologie treedt, naast de eerdergenoemde aspecten ook het
natuurgetrouw kunnen waarnemen middels microscopische technieken en interpreteren van gedragswaarnemingen meer op de voorgrond. Toch staat het doel om te
leren microscopiseren niet voorop bij het doen van biologische praktische activiteiten. 1. Figuur: Elk monoHet blijkt meer een middel te zijn om vervolgens gedetailleerde waarnemingen te vak legt specifieke
op het
kunnen doen omtrent fysische en/of biochemische processen, die zich op cellulair accenten
aanleren van een
niveau afspelen. Dit voorbeeld illustreert dat er per vak een aantal successievelijke onderzoekende
doelen nagestreefd worden bij het doorlopen van opeenvolgende jaren binnen het houding.
voortgezet onderwijs. Hieruit volgt dat er consensus over een methodische leerlijn ontwikkeld moet
worden, die garant staat voor het beslaan van het gehele curriculum en de daarbij behorende
doelen. Dat brengt mij op mijn persoonlijke doelstelling, die ik nu als bètacoördinator bovenbouw
in de komende periode tot aan de invoering van de nieuwe examenprogramma’s van de bètavakken
in 2013 wil nastreven:

Op scholen waar men meer wil, waar meer mogelijk is, dienen afspraken gemaakt te
worden over de vaardigheden die men bij de leerling wil ontwikkelen en de bijdrage
daaraan vanuit de verschillende vakken. Daartoe zijn sectieoverschrijdende afspraken van
belang die gaan over doel, opzet en effect van praktische activiteiten voor leerlingen die
met de verschillende vaardigheden bij de natuurwetenschappelijke vakken bezig gaan’.

Doelstellingen om praktische activiteiten uit te voeren
Getting Practical is een van origine Engelse methode om doel, opzet en effectiviteit van praktische
activiteiten in het voortgezet onderwijs te kunnen evalueren. Daartoe is de vraag waartoe we het
uit laten voeren van praktische activiteiten eigenlijk van belang vinden een heel valide vraag. Uit
vakliteratuur[2] blijkt dat we de redenen doorgaans in drie groepen kunnen verdelen:
1. Vergroten van kennis en begrip;
Het hoofddoel van de praktische activiteit is de leerlingen te helpen bij het verifiëren van hun
denkkader met betrekking tot gangbare ideeën, theorieën en modellen die door de wetenschap
worden gebruikt om de natuurlijke (leef)omgeving te kunnen verklaren.
2. Het opdoen of uitbreiden van praktische vaardigheden;
Middels een dergelijke opdracht leren de leerlingen apparaten te gebruiken en bedienen en soms
te werken volgens protocollen, procedureel gestandaardiseerde wetenschappelijke methoden.
3. Het opdoen van onderzoeksvaardigheden en ontwerpvaardigheden;
De praktische activiteit is erop gericht de leerlingen te oefenen in de natuurwetenschappelijke
methode (hoe maak ik een onderzoeksplan, hoe verwerk ik resultaten, hoe kan ik tot
gevalideerde conclusies komen) of te oefenen in het cyclisch denken van de ontwerpcyclus.
Overigens is er in de Nederlandse versie een vierde drijfveer expliciet als groep benoemd:
affectieve en sociale doelstellingen die de leermotivatie verhogen. In de Engelse literatuur treft
men deze doelstellingen wel aan[4], maar daar is gek genoeg geen aparte vermelding van gemaakt in
de Engelse versie van Getting Practical; dit vierde punt werd wellicht in Engeland als te
vanzelfsprekend ervaren. Desondanks is ervoor gekozen om deze doelstellingen wel op te nemen in
de Nederlandse versie, omdat dit aspect zowel om didactische redenen belangrijk wordt gevonden,
als dat er een duidelijke relatie binnen dit aspect is met vaardigheden die binnen het vervolgonderwijs belangrijk worden gevonden. Al deze door leraren aangegeven doelstellingen laten zich
voor de eerste drie groepen vrij gemakkelijk vertalen naar de geformuleerde centraal eindexamen
termen voor het voortgezet onderwijs havo en vwo (zie figuur 2); Domein A: Vaardigheden. Deze
termen zijn in de blokken aan de zijkant vermeld
4
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Redenen waarom we praktische activiteiten doen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een onderzoeksvraag
formuleren.
Een plan van aanpak
opstellen.
Risico’s evalueren.
Relevante gegevens
verzamelen.
Gegevens effectief
presenteren.
Gegevens verwerken
en interpreteren.
Conclusies trekken
over de
onderzoeksvraag op
grond van de
gegevens.
De getrokken
conclusies evalueren.

•
Kennis en
begrip van
wetenschap

•

Weergeven wat is
waargenomen.
Waarnemingen met elkaar in
verband brengen.
Een concept, verklaring,
model of theorie beter
begrijpen.

•
Praktische
vaardigheden

Onderzoeksvaardigheden

Motivatie
verhogen

•

•
•
•

Kennis maken met
apparatuur en/of
gangbare werkwijzen.
Verder oefenen met
apparatuur en/of
gangbare werkwijzen.

Verbazen / herkaderen.
Actief leren.
Samenwerken leren /
stimuleren.

2. Figuur: docenten geven verschillende redenen aan voor het uitvoeren van praktische activiteiten. De
redenen kunnen ingedeeld worden in vier groepen. Elke groep vertegenwoordigt daarbij een aantal
kernwaarden die in het examenprogramma van havo en vwo staan vermeld in Domein A: Vaardigheden.

Definiëring van praktische activiteit
Praktische activiteiten vormen een essentieel onderdeel van het bètaonderwijs, daar zijn we het
allemaal wel over eens. De natuurwetenschap maakt gebruik van ideeën, theorieën en modellen,
die wetenschappers gebruiken om de alledaagse verschijnselen om ons heen te kunnen verklaren en
voorspellen. Onze lessen zijn erop gericht om de leerlingen op deze verschijnselen te betrekken en
hen handvatten te geven om deze te begrijpen. De manier waarop wij die leerlingen betrekken op
die verschijnselen kan heel divers zijn[7], maar uitgaande van het idee: ik laat je iets nieuws zien en
jij denkt erover na, kunnen demonstraties erg effectief zijn. Toch valt de demonstratie niet onder
onze definitie van een praktische activiteit. Hier zoomen we in op praktisch werk dat in groepjes
uitgevoerd wordt door de leerlingen zelf. In de praktijk spreken we dan over practica, maar ook
over veldwerk en overige onderzoeksactiviteiten volgens de natuurwetenschappelijke methode en
over technisch ontwerpactiviteiten, die uitgevoerd worden volgens de ontwerpcyclus.
Buiten de hier beoogde verzamelnaam van praktische activiteit vallen, naast de demonstratie,
ook andere didactische werkvormen, zoals b.v het uitvoeren van gedachte-experimenten, het
maken en toetsen van rekenkundige modellen, het schrijven van een natuurwetenschappelijk artikel
of het samenstellen van een natuurwetenschappelijke poster. In z’n algemeenheid zijn dit wel
opdrachten waarbij synthese –in de zin van kennisintegratie- plaats kan vinden; dergelijke
activiteiten kunnen en zullen dan ook regelmatig beoordeeld worden en als praktische opdracht
voor het schoolexamen meegenomen worden in het examendossier. Dergelijke didactische
werkvormen vallen buiten deze methode, hoewel men ze op een soortgelijke manier wel zou
kunnen evalueren.

- Populariseren en stimuleren van de bètawetenschap
In de voorbij decade is er een versterkte nadruk komen te liggen op de ‘coole’ kant van de
natuurwetenschap. TV-producenten hebben deze niche ontdekt, getuige de vele populair
wetenschappelijk programma’s die zich richten op ‘Science & Technology’. Maar ook rondreizende
teams van zich als professor voordoende theatergroepen verzorgen shows met daarin
verbazingwekkende ‘trucs’. De uitwerking heeft ook universitaire instellingen niet gemist; vele
mobiele teams trekken bijna dagelijks door het land om bètawetenschap, en de vervolgopleiding en
passant te promoten. CSG Calvijn maakt van dit aanbod al jaren gretig gebruik bij de profielkeuze
voorlichting van leerlingen. Waarom? Omdat de verbazing over een onverwachte uitkomst een heel
belangrijk ‘gereedschap’ is om het gevoel van ‘en nou wil ik het weten ook’ op te roepen. De
5
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externe motivatie wordt hierdoor omgebogen in interne motivatie.
Het reeds bestaande denkkader is niet langer toereikend om een
verklaring te bieden. Daarmee is bereikt wat met voor ogen had: de
leerling zal zijn gedachten moeten bijstellen, het preconceptuele
moeten herkaderen om het gedemonstreerde te kunnen duiden. De
uitdagende opdracht van de natuurwetenschappelijk docent is die
duiding te leveren, maar dat is vaak een lang en theoretisch
verhaal. Dat doet op zich niet af aan de uitermate doeltreffende
manier van benadering: wij laten je iets nieuws zien en jij denkt
erover na! De vraag waarom wij dit soort ‘teasers’ niet veel meer
toepassen in de les dringt zich op. Duidelijk wordt hierdoor wel dat
het mind-on’ aspect van wezenlijk belang is voor een effectief
leerproces.

Versterkt leereffect van ‘hands-on’ en ‘mind-on’
Vaak wordt beweerd dat praktisch werk het leereffect versterkt: we onthouden en leren dingen
beter als we het hebben gedaan dan dat het ons is verteld. Daarbij weten we uit de praktijk dat
leerlingen praktisch werk ook leuk vinden en verkiezen boven andere lesactiviteiten. Aan de andere
kant leert de ervaring zowel uit de praktijk als uit onderzoek[3,6] ons, dat leerlingen vaak helemaal
niets leren van praktisch werk en de dingen die wij hen daarbij willen leren. Al een paar lessen
nadat het praktisch werk aan de orde was, herinneren de meesten zich enkel oppervlakkige zaken
en velen blijken niet in staat om te verwoorden wat ze ervan geleerd hebben, laat staan wat de
bedoeling van die praktijkles was. Mijn visie is dat de leersituatie alleen dan krachtig is als
leerlingen een bepaalde mate van motivatie voelen om, met de vaardigheden die zij al bezitten,
een leerprestatie kunnen leveren. Dit houdt twee verschillende dingen in. Je zult samen met je
leerlingen door een periode heen moeten van aanleren van de vaardigheden zonder dat daarbij
diepere doelen op de voorgrond kunnen treden; de toepassingsfase komt uiteraard pas na de
aanleerfase. Aan de andere kant houdt het leveren van een leerprestatie in dat er een bepaalde
mate van succesbeleving ervaren zou moeten worden. Blijft deze uit of wordt deze onvoldoende
benadrukt, dan bestaat het gevaar dat de leerling ongemotiveerd is en het leerproces dus
inefficiënt verloopt. Op de vraag wat effectiviteit precies inhoudt kom ik straks nog te spreken.

Leerlinge illustreert op treffende wijze een ‘Hands-on’

‘Mind-on’ ervaring, tijdens de roadshow, N-profielweek 2007.

De relatie onderzoeksattitude en praktische activiteiten
Voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij leerlingen zijn er een aantal
voorwaarden nodig. In enkele gevallen zijn leerlingen van huis uit al zo opgevoed en ondersteund,
dat stimulans vanuit school nauwelijks meer nodig blijkt. Alleen het bijsturen van technische
instrumentele vaardigheden is dan nog van belang. Dit aanleren om met laboratoriummateriaal om
te leren gaan is een basisactiviteit die voldoende aandacht verdient. Al dit soort activiteiten en
oefenopdrachten vallen dus nadrukkelijk onder praktische activiteit.
Een andere vaardigheid die de leerlingen nodig hebben om zich een onderzoekende houding
eigen te maken is het procesmatig denken en handelen. In vaktermen noemen we dit denken
6
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volgens de natuurwetenschappelijke methode en volgens de ontwerpcyclus. Als voorbeeld van de
eerstgenoemde wil ik wijzen op één van de belangrijke leermomenten voor leerlingen die in de
aanleerfase zijn: het kunnen benoemen van het verschil tussen resultaten en conclusie. Dit soort
afspraken, met hun bijbehorende taal- en informatieconventies, zullen alle leerlingen zich eigen
(moeten) maken in de onderbouw van het havo en vwo. Voor scholen die serieus met een leerlijn
voor technisch ontwerpen bezig zijn geldt iets dergelijks; leerlingen moeten de fases waaruit ‘onze’
ontwerpcyclus bestaat actief leren (cognitief) èn kunnen toepassen (praktisch).
Tot slot zijn individuele kwaliteiten op het gebied van wiskunde en logisch redeneren van
belang. Het omrekenen van grootheden in elkaar, het vaststellen van relaties van cijferreeksen door
de juiste grafiekweergave te kiezen ligt zo voor de hand. Toch blijkt dat veel leerlingen, die deze
specifieke kennis en vaardigheid bij wiskunde al lang hebben opgedaan dit niet altijd vanzelfsprekend toe weten te passen bij de andere natuurwetenschappelijke vakken. Het is denk ik om
deze reden dat de bètavakken het vak wiskunde wèl rekenen tot een echt bètavak, terwijl lang niet
alle wiskunde docenten nut en noodzaak inzien tot afstemming van reken- en wiskundige
vaardigheden in een breder geheel. Wat de collega’s wiskunde betreft, rekenen zij het aanleren van
instrumentele vaardigheden en het procesmatig natuurwetenschappelijk denken niet tot hun
vakspecifieke vaardigheden. Een standpunt dat in Nederland vrijwel overal zo wordt opgevat,
overigens.

Effectiviteit van praktijkonderwijs[2]
Als we iets op willen merken over het effect van een didactische opdracht, lijkt het zinvol om eerst
de manier waarop de opdracht tot stand is gekomen te betrekken bij de manier waarop het ten
uitvoer wordt gebracht.

Twee verschillende niveaus van effectiviteit

A. Doelen van
docent

De docent heeft, als die tenminste de
wat de leerlingen
intellectuele eigenaar is van de opdracht, een aantal
ervan moeten
doelstellingen op het oog. Die doestellingen vormen
leren
het startpunt (blok A in figuur 3). Deze doelen zijn
natuurlijk afgestemd op en aantal praktische
aspecten: de context en daarmee de ‘aanvliegroute’
B. Gegeven
richting leerlingen, de plaats binnen de leerlijn / het
opdracht
curriculum, het al of niet beoordelende aspect, de
organisatorische kenmerken (beschikbaarheid van
wat is de bedoeling
materiaal, tijd en personeel). Daarnaast speelt bij
dat leerlingen
doen ?
die docent ook zijn kijk op natuurwetenschap (welk
aspect daarbinnen verdient op dit moment de
aandacht) en zijn kijk op het didactische aspect van
de les / lessenreeks. De –al of niet geformuleerde–
leerdoelen vormen het centrale deel van de gegeven
C. Uitvoering
opdracht. Veelal zijn de leerdoelen in deze fase niet
opdracht
eens expliciet benoemd.
1
wat doen leerDeze set aan doelstellingen wordt vervolgens
lingen werkelijk?
uitgewerkt in een activiteit met opdrachten: een
beschrijving van wat de leerlingen moeten doen om
de praktijkles succesvol te kunnen afronden (blok B).
De opdracht kan zowel een gesloten (kookboek)
D. Leerals een open karakter hebben. De vormgeving, met
resultaten
daarbij het aantal graden van vrijheid binnen de
2
opdracht, komen op een soortgelijke manier tot
wat leren
stand als de leerdoelen zelf.
leerlingen er
werkelijk van?
Als de opdracht vervolgens daadwerkelijk wordt
uitgevoerd (blok C), zijn we gehouden om te
3. Figuur: Fasen in de opzet, uitvoering en reflectie
observeren wat voor activiteiten er daadwerkelijk
op de leeractiviteit en hun relatie met twee niveaus
door de leerlingen worden uitgevoerd. Het leiden tot
van effectiviteit. Bewerkt naar Millar[7].
gewenste activiteit, dan wel het uitblijven daarvan,
wordt ook weer beïnvloed door een reeks factoren, dit keer die van de leerlingen; hun conceptuele
begrip (wat weten zij van het onderwerp waarbinnen dit practicum past), de status van de opdracht
(wordt het beoordeeld, telt het mee voor het examendossier), hun overwegend belangrijkste
manier om te leren (zijn leerlingen gewoon om al doende tot ontdekkingen te komen, of doen zij

effectiviteit
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inzicht op doordat de docent hen ‘stof’ tot nadenken gèèft). Als resultante daarvan kan het zo zijn
dat de vertoonde activiteit dicht ligt bij wat de docent voor ogen had, maar het kan ook erg
tegenvallen. Soms kom je tijdens de les tot de ontdekking dat de opzet van de opdracht verbeterd /
verhelderd moet worden, anders zijn je leerlingen niet in staat om de opdracht effectief uit te
voeren. Dit is dus de eerste en meest basale vorm van beoordeling van effectiviteit; dat wat we
bedoeld hadden dat leerlingen zouden doen en dat wat de leerlingen daadwerkelijk hebben gedaan
of bereikt moet overeenkomen. Hierbij spreken we dus over de relatie tussen blok C en B,
weergegeven met de term ‘effectiviteit op niveau 1’.
Meestal wordt er een andere vorm van doelmatigheid bedoeld als men spreekt over in hoeverre
de praktische activiteit de leerlingen heeft geleerd wat ze moesten leren. Dit duidt op de relatie
tussen blok D en A uit figuur 3. Deze relatie is veel moeilijker om vast te stellen dan de basale vorm
van effectiviteit en noemen deze ‘effectiviteit op niveau 2’. Vaak zal uit de praktijkles niet direct
blijken of de opdracht als leermiddel doel heeft getroffen. Als we erin geïnteresseerd zijn of de
leerdoelen wel of niet een effect hebben gesorteerd, moeten we ons bedenken dat de opdracht
deel uit maakt van een lessenreeks binnen een context, waarvan de praktijkles slechts één
onderdeel uitmaakt.

Verbinding tussen twee niveaus van inzicht[5]
We hebben al eerder verondersteld dat praktische activiteiten gestoeld zijn op doelstellingen.
Die doelstellingen kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld, zoals dat in figuur 2 is
weergegeven. Daarbij is het niet ongebruikelijk dat er groepen van de verschillende domeinen
verenigd zijn binnen één praktische activiteit. In die situatie waarin de praktische activiteit
gangbare ideeën, theorieën en modellen binnen de wetenschap illustreert om de natuurlijke
(leef)omgeving te kunnen verklaren, is het de kunst om te streven naar het leggen van verbindingen
tussen twee kennisdomeinen (zie figuur 4). Het eerste domein omvat objectiveerbaarheden (zaken
of eigenschappen die we waar kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld elementen uit een gedragsysteem). Daarnaast staat het conceptuele kennisdomein (bestaande uit niet waarneembare,
achterliggende verklaringen, bijvoorbeeld een evolutionair mechanisme). Zodra we erin slagen om
opdrachten te ontwerpen die de leerlingen ondersteunen om verbindingen te leggen tussen beide
kennisdomeinen, hebben we het ‘mind-on’ aspect op een effectieve wijze weten te betrekken,
zodat de praktische activiteit effectief kan blijken te zijn.

domein van
objecten en
waarneembare
verschijnselen

praktische
leeractiviteit

domein van
begrippen en
ideeën

4. Figuur: Een didactisch effectieve praktische activiteit kenmerkt zich door een sterk betrekkingsniveau van het conceptuele kennisdomein op het objectiveerbare domein. De leerlingen zullen bij
het uitvoeren van een dergelijke activiteit zowel ‘mind-on’ als ‘hands-on’ te werk moeten gaan.

Praktische activiteiten verschillen onderling enorm in de mate waarin beide kennisdomeinen zijn
betrokken of belangrijk zijn. Bij vele onderbouw activiteiten geldt dat practica ertoe dienen om een
voorwerp, een stof of een gebeurtenis waar te nemen en dit accuraat weer te geven. Bij het
uitvoeren van activiteiten waarbij een hoger cognitief niveau binnen het conceptuele kennisdomein
moet worden betrokken, sorteren deze activiteiten alleen effect als de leerlingen ook echt de
vertaalslag maken tussen dat wat zij aan het doen zijn en dat wat de achterliggende fenomenen
zijn. Hierbij is het ‘mind-on’ aspect dus minstens even belangrijk als het daadwerkelijk uitvoeren
van de activiteit. Om dergelijke activiteiten op hun effectiviteit te kunnen beoordelen moeten we
dus vanzelfsprekend ook beide kennisdomeinen van figuur 4 in ogenschouw nemen. Naar de geest
van figuur 3 moeten we zowel kijken naar wat de leerlingen daadwerkelijk doen (met apparatuur,
stoffen en materialen die deel uitmaken van het instrumentarium) en waarnemen, als wat de
leerlingen doen met het gegeven idee, model of de theorie (blok C). Op die manier kan je de
effectiviteit van de ontworpen opdracht beoordelen op niveau 1 binnen de twee kennisdomeinen
zoals genoemd in figuur 4. Een stapje verder kijkend moeten we dan tot slot vaststellen of de
leerlingen na het uitvoeren van de praktische activiteit kunnen reproduceren wat zij hebben
onderzocht en waargenomen, en of zij in staat zijn de opdracht als leermiddel in het licht van
nieuw opgedane kennis en inzicht te kunnen beschouwen (blok D). Nu beoordeel je de effectiviteit
van de opdracht op niveau 2: hebben de leerling dat geleerd, wat geleerd moest worden?
8
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Samenvattend zijn de beschrijvingen op elk effectiviteitniveau en binnen beide kennisdomeinen
vermeld in onderstaande tabel 1.

1. Tabel: Beschrijving van effectiviteit bij praktische activiteiten.
De praktische activiteit is
binnen het
objectiveerbare
kennisdomein

binnen het
conceptuele
kennisdomein

effectief op niveau 1
effectief op niveau 2
als de leerling, gezien het onderwerp en de beschikbare materialen, als de leerling achteraf kan
dat doet wat uitgevoerd moet wor- reproduceren wat is onderzocht
den en oppikt wat waargenomen
en wat is waargenomen
moet worden
als de leerling achteraf het
onderliggende concept, idee,
als de leerling tijdens de activiteit
(impliciete) doelstelling, kan
nadenkt over de verklaring van de
evalueren en bediscussiëren (en
waarneming, vanuit het gegeven
in staat blijkt deze kennis toe
idee, model, of de theorie
te passen in andere contexten)

Vertaald en bewerkt, naar Millar en Abrahams

[2]

: Practical work: making it more effective.

Doelstellingen communiceren
- Denken in leerlijn leidt tot onderscheiden van doelstellingen
Bij de fases die beschreven zijn in figuur 3 ben ik tot nu toe voorbijgegaan aan de manier waarop
de ideeën en doelstellingen van de docent vertaald worden in de opdracht voor de leerlingen. Het
ligt voor de hand een onderscheid te maken tussen doelen op effectiviteitniveau 1 en doelstellingen
op effectiviteitniveau 2. Zo zijn er procedurele handelingen met als hoofddoel het ontwikkelen of
verder uitbreiden van kennis en vaardigheden op effectiviteitniveau 1. Het leren omgaan met
instrumentarium is daar een voorbeeld van. Het leren schrijven van een (uitgebreid) verslag volgens
de natuurwetenschappelijke methode is een ander voorbeeld. Deze basale doelen noem ik
functiedoelen. Daarnaast bestaan er doelstellingen die betrekking hebben op de effectiviteit op
niveau 2; deze zou ik in het vervolg vormdoelen willen noemen, omdat zij in sterke mate bepalend
zijn voor het ontwerp, de complexiteit en het abstractieniveau (conceptuele kennisdomein) van de
praktische opdracht. Door een actief onderscheid tussen functiedoelen en vormdoelen te maken,
denk ik dat je als ontwerper van praktische activiteiten beter in staat zult zijn de opdrachten in een
weloverwogen plaats binnen de leerlijn in te schalen.

- Instrueren van leerlingen
De ervaring leert dat de doelstellingen die de docent in gedachten heeft bij de praktische
opdracht, lang niet altijd door leerlingen worden opgepikt. Zeker als het gaat om meer complexe
opdrachten met doelstellingen uit de verschillende groepen (figuur 2) en verschillende
kennisdomeinen (figuur 4) betreffende, is het handig om deze expliciet te vermelden. Bij de door
mij ontworpen opdrachten gaat de vlieger wel op dat opdrachten waarin een aantal
vormdoelstellingen zijn verwerkt nagenoeg ook altijd meetellen als (schoolexamen)cijfer. In dat
geval vinden leerlingen het altijd prettig om van tevoren te weten waaraan zij extra aandacht
moeten besteden bij de uitwerking van de praktische activiteit. Niet zo gek, want ook zij weten dat
met name op dat aspect punten te verdienen zijn. Om vast te kunnen stellen of leerlingen hun
vormleerdoel(en) hebben gehaald, volgt er op de meeste praktische opdrachten een
verwerkingsfase waarin leerlingen, meestal gestuurd door verdiepende vragen, een natuurwetenschappelijk verslag gaan samenstellen. Wat mij betreft zijn er weinig andere werkvormen, die in
didactisch opzicht zo krachtig zijn en de effectiviteit van het leren aan kunnen tonen. Alle
taxonomische niveaus door Bloom opgesteld; van kennisreproductie, via inzicht, toepassing en
analyse naar synthese (en in een enkel geval zelfs tot evaluatie) van concepten volgen elkaar
logisch op binnen de natuurwetenschappelijke methodologie. Een vergelijkbare praktische activiteit
in dit opzicht is het technisch ontwerpproces, dat minder rigide is en zich meer richt op de vraag of
leerlingen creatief kunnen omgaan met het toepassen van kennis en inzichten. De technisch
ontwerpmethode leent zich alleen dan voor het inzichtelijk maken van het leerproces als leerlingen
een gedetailleerd procesverslag bijhouden. In de aanleerfase van dit ontwerpproces is het overigens
aanbevelenswaardig de leermotivatie te verhogen door bij het ontwerp van de opdracht rekening te
9
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houden met een wedstrijdelement. Op deze manier behalen bijna alle leerlingen de functiedoelen
op speelse wijze.

- Hoe maak je leerlingen betrokken op doelstellingen?
Het spreekt voor zich dat het van groot belang is om binnen een vaardigheidsleerlijn je sterk te
beseffen dat het nodig is om in te spelen op dat wat de leerlingen al kunnen. Door de leerlingen ter
voorbereiding op een praktische opdracht te laten weten welke functiedoelstellingen al zijn
behaald, is elke individuele leerling geneigd om ook dit volgende stapje in de ontwikkelingslijn te
zetten. Eigenlijk is dit niets anders dan het activeren van voorkennis, maar nu op het niveau van
kennis en vaardigheid op praktisch gebied. Dit is zeker belangrijk bij leerlingen die het moeilijk
vinden om voortvarend van start te gaan met de uitvoering van een praktische activiteit, meestal
gymnasiasten. Havo-leerlingen blijken altijd veel minder tijd nodig te hebben, zelfs als er een
keertje een procedurele fout wordt gemaakt blijken zij soms in staat om deze fout nog tijdens de
les te herstellen, terwijl de gymnasiast het zichzelf niet kan veroorloven een ‘foutje’ te mogen
maken. Vooraf terugkomen op reeds verworven functiedoelen is dus een welbestede geruststelling,
met name voor vwo-leerlingen.
Ten tweede blijkt dat leerlingen zeer geholpen zijn bij een heel duidelijke structuur van
voortgang tijdens de praktische activiteit. Met name als er meer nadruk komt op vormdoelen en de
praktische activiteit daardoor meer ‘mind-on’ wordt, verdient het aanbeveling om de opdracht te
herschrijven tot een Voorspel – Onderzoek - Verklaar structuur. Dit VOV model kan de
betrokkenheid van de leerling op de opdracht significant verhogen en daarmee het leerproces
bevorderen[8].

Reflecteren op doelstellingen
De reflectie op beide effectiviteitniveaus kan opgevat worden als een instrument om het
presteren van de leerling binnen de te nemen stappen van de ontwikkelingsgerichte leerlijn vast te
kunnen stellen. Blijkt een leerling niet te slagen in het grotere ‘minds-on’ leerdoel, dan hoeft dat
niet automatisch te betekenen dat deze leerling de cognitie er niet voor heeft om dit inzicht te
ontwikkelen. Het kan ook komen doordat de leerling de ervaring niet heeft om op effectieve wijze
met laboratoriummateriaal om te gaan, zodat de juiste waarneming uitblijft. Als docent is het dus
van groot belang de leerlingen goed te kunnen observeren tijdens de uitvoering van de praktische
activiteit. Om dit te kunnen doen is een goede planning en voorbereiding, testfase en een extra
paar handen, oren en ogen van de toa van wezenlijk belang. Daarnaast is een nabespreking met
collega’s in parallelgroepen en met de toa een nuttig middel om te bepalen of de opdracht zelf
voldeed aan de vooraf opgestelde doelstellingen. Over het algemeen blijkt dat het doorontwikkelen
van opdrachten met zowel functiedoelen als vormdoelstellingen een jaar of drie / vier vergt.
Reflectie op leerdoelen kan je expliciet maken door na het nakijken van een verslag of
praktische toets het werk na te bespreken met je leerlingen. Het helpt daarbij als je voorbeelden
aanhaalt uit die groep, of uit dat leerjaar, waaruit blijkt dat sommigen wel, maar enkelen ook nog
niet aan bepaalde functiedoelen voldoen. Zo kan je wellicht voorbeelden van onderzoeksvragen,
beschrijvingen van waarnemingen en beschrijvingen van conclusies aanhalen die je opgevallen zijn
bij het bekijken / becijferen van het werk.
Op die manier maak je, middels en klassengesprek achteraf, de conventies duidelijk over in
welke richting de leerlingen zich (zouden) moeten ontwikkelen om kennis en inzicht op te doen over
de natuurwetenschappelijke methode of over het gegeven idee, het model of de theorie als
achterliggend concept, dat centraal stond in de praktische activiteit. Reflecteren middels een
klassengesprek op het (nog) niet behalen van taakgerichte functiedoelen, zoals omgang met
apparatuur, laboratoriummateriaal en procedurele handelingen, heeft niet zoveel zin. Dat
constateert de (vaak onzekere) leerling zelf ook feilloos en meestal besteed je daar als begeleider
in de les in een één op één situatie de nodige aandacht aan.
Wil je reflecteren op het al of niet behalen van meerdere vormdoelstellingen, dan kan het de
moeite waard zijn om dat in een mondeling af te tasten. Eigenlijk neem je de leerlingen een
interview af over hun bevindingen rondom het uitvoeren van en de uitkomsten van de praktische
activiteit. Het is een erg leerzame en interessante vorm die ik zelf jarenlang heb toegepast. Er is
geen directere en gegarandeerd authentieke manier om achter eventuele misconcepties te komen
dan op deze manier naar de gedachtegang van leerlingen te luisteren. Uiteindelijk vorm je daarmee
als begeleider / beoordelaar een reëel beeld / oordeel over het werkelijk behaalde leereffect.
Tot slot kan het wenselijk zijn, zeker als het gaat om opdrachten waarbij affectieve en sociale
doelstellingen een belangrijke rol spelen, om een groepsevaluatie te laten plaatsvinden. Evalueren
van de onderlinge afhankelijkheid bij het aannemen van verschillende rollen binnen groepswerk en
de afhankelijkheid van elkaar bij het tot stand komen van groepswerk in een portfolio is geen
10
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eenvoudige activiteit. Op CSG Calvijn raken de leerlingen binnen NLT daaraan wel enigszins
gewend, maar wij staan in de begeleiding van dit soort zaken nog aan het begin. Daarom des te
belangrijker om dit reflectieproces samen met de leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen. Zelf
hanteer ik daarbij een evaluatieformulier dat ik telkens op o.a. de praktische activiteiten, die deel
uitmaken van het grotere geheel van die specifieke lessenserie (module) aan laat sluiten.
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3 – Beschouwing van mijn onderwijspraktijk aan de hand van
de methode Getting Practical
Een analyse van doel, vorm en effect van zelf ontworpen praktische activiteiten
Als instructeur en ontwikkelaar van praktisch onderwijs Biologie aan CSG Calvijn, heb ik in de loop
der jaren veel ervaring opgedaan met zelf ontworpen praktische activiteiten. Deze ervaringen
worden hier gebruikt als praktijkvoorbeelden bij de beschouwing op mijn eigen onderwijspraktijk.
Daarbij maak ik gebruik van de methode om mijzelf te bevragen naar de beleving van mijn eigen
gevoelens en ervaringen, om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van eventuele knelpunten.

- Methodekaart om doelstellingen te inventariseren
Om uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden of het Nederlandse cursusmateriaal een
nuttige handreiking biedt om op systematische wijze praktische activiteiten (van verschillende aard)
onder de loep te nemen en hun doelstellingen helder te krijgen, zijn de praktische activiteiten die
leerlingen successievelijk doorlopen op vwo en havo opgesomd.
Daartoe is de Getting Practical methodekaart om doelstellingen te inventariseren (bijlage 1)
verder ingevuld (zie bijlage 2 en 4). Alle uitgevoerde praktische activiteiten zijn aangegeven met
het nummer van het betreffende leerjaar waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij moet
worden opgemerkt dat de leerlingen in het tweede leerjaar slechts één lesuur Biologie hebben per
week, dit in tegenstelling tot het eerste en derde leerjaar, waarin de leerlingen twee lesuren per
week Biologie volgen. Daarmee vormt CSG Calvijn een uitzondering binnen Nederland; binnen onze
lessentabel is het vak Biologie vertegenwoordigd in elk leerjaar, terwijl de meeste scholen geen
biologieonderwijs geven aan leerlingen van het derde leerjaar.

Beschrijving van doelstellingen
Na invullen van de Getting Practical methodekaart valt op dat er regelmatig een lange lijst van
beoogde doelstellingen verschijnt. In een enkel geval worden er wel 11 verschillende doelstellingen
nagestreefd; gemiddeld per opdracht 5,96 doelstellingen bij de havo en 6,04 bij het vwo. Wat
opvalt is dat het gemiddeld aantal beoogde doelstellingen per praktische activiteit toeneemt zodra
de leerlingen het vak gekozen hebben; praktische activiteiten worden in de bovenbouw dus opeens
een stuk complexer! Bij het vwo is dat van 4,6 in het eerste jaar, via 5,5 – 4,4 in het derde leerjaar,
door in de bovenbouw met 7 – 7 – 7. Voor de havo geldt min of meer dezelfde reeks van het
gemiddeld aantal doelstellingen per opdracht voor de leerjaren een tot en met vijf: 4,6 – 5,5 – 4,4 –
6,8 - 6,7. Daarnaast valt op dat er een grote variatie kan zijn aan het aantal beoogde doelstellingen
per praktische activiteit. De verschillen komen eigenlijk in alle leerjaren voor, maar worden in de
loop van de bovenbouw zelfs steeds extremer. De minst veeleisende opdracht en de meest
veeleisende praktische activiteit komen in de examenklas voor. Voor leerjaar 6 van het vwo gelden
respectievelijk 3 en 13 aangekruiste leerdoelen; voor het havo gelden respectievelijk 3 en 9
aangekruiste doelstellingen.
De vraag rijst of alle doelstellingen van de praktische opdracht in het instructiemoment, danwel
binnen de beschrijving gecommuniceerd worden. Als je terugdenkt aan de les waarin de praktische
activiteit werd uitgevoerd, dan realiseer je je dat een aantal van deze doelstellingen niet expliciet,
maar overduidelijk impliciet zijn. Van deze impliciete doelstellingen mag verondersteld worden dat
leerlingen, die naar deze beoogde doelstellingen gevraagd worden, deze doelstellingen naar alle
waarschijnlijkheid niet zullen noemen. Het lijkt er meer op dat er redenen om de opdracht uit te
laten voeren zijn opgesomd, zonder dat daarbij op enig moment nadrukkelijk wordt
gecommuniceerd dat het een doelstelling is. Omdat impliciete boodschappen waarschijnlijk weinig
effect sorteren is het logisch om je me af te vragen welke redenen als expliciet doel verheven
kunnen worden. Deze expliciete doelstellingen zijn met groen (vwo, bijlage 3) en blauw (havo,
bijlage 5) weergegeven. De verhouding tussen het totaal aantal redenen en het aantal expliciete
doelstellingen bij vwo is 1 : 0,556 en bij havo 1 : 0,521. Dit betekent grofweg dat de helft van de
redenen waarom er een praktische activiteit uitgevoerd werd niet expliciet gemaakt is, de andere
helft wel. De meest aangekruiste expliciete doelstellingen voor havo en vwo zijn vervolgens op een
rij gezet (zie tabel 7 en 8). Hieruit blijkt dat het cognitieve, conceptuele aspect prevaleert bij het
vwo, terwijl dat op het havo duidelijk is gericht op actief leren. Bij het havo doorbreekt het
uitvoeren van de praktische activiteit de sleur, het zet de leerlingen actief aan het werk en het
ondersteunt (vermoedelijk) het leerproces.
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11
11
VWO:

9

C2f. Gegevens verwerken en interpreteren (verslagvaardigheid verder
oefenen/beoordelen)
C2g. Conclusies trekken over de onderzoeksvraag op grond van de gegevens
A2. Waarnemingen met elkaar in verband brengen (bijv. overeenkomst, verschil,
trend)

9

D2. Actief leren

6

A3. Een concept, verklaring, model of theorie beter begrijpen

6

C2h. De getrokken conclusies evalueren

6

C1. Beter begrijpen hoe je onderzoek doet

2. Tabel: De hoogst scorende expliciete doelstellingen voor het laten uitvoeren van praktische activiteiten in het vwo.
Het accent voor vwo ligt bij het kunnen interpreteren en op juiste wijze weten te communiceren van de uitkomst van de
praktische activiteit. Ook de aanname dat het uitvoeren van een praktische activiteit de leerlingen ondersteunt bij het
leerproces staat hoog genoteerd.

14

D2. Actief leren

10

C2g. Conclusies trekken over de onderzoeksvraag op grond van de gegevens
A2. Waarnemingen met elkaar in verband brengen (bijv. overeenkomst, verschil,
trend)

9
HAVO:

9

C2f. Gegevens verwerken en interpreteren

4

C2a. Een onderzoeksvraag opstellen

4

A3. Een concept, verklaring, model of theorie beter begrijpen

4

B1. Kennismaken met apparatuur en/of gangbare werkwijzen

4

C1. Beter begrijpen hoe je onderzoek doet

3. Tabel: Opsomming van de voornaamste redenen om praktische activiteiten te laten uitvoeren in het havo.
Het aspect van ‘hands-on’ vormt voor het havo de belangrijkste reden om praktische activiteiten uit te laten voeren; het
ondersteunt hen om actief te leren.

- Voorbeeld practicumbeschrijving met doelstellingen
Als voorbeeld voor de manier waarop enkele doelstellingen expliciet zijn gemaakt op
betrekkingsniveau 1 (dat wat leerlingen daadwerkelijk moeten doen in de les) en betrekkingsniveau
2 (dat wat leerlingen moeten leren van deze praktische activiteit), volgt hier als voorbeeld de
introductietekst van een praktische opdracht voor het schoolexamen (POSE) voor 4 havo, die zo’n
negen jaar geleden ontworpen is. De doelstellingen op niveau 1 staan bovenaan vermeld. Daarmee

moeten de leerlingen daadwerkelijk in de les mee aan de slag. De doelstelling van het experiment
op niveau 2, staat vermeld onder het kopje: Het doel van dit experiment.
In retrospectief blijkt dat er bij deze opdracht (4 havo, Groei van bacteriën; zie bijlage 5)
aangegeven dat er drie doelstellingen impliciet en vijf doelstellingen expliciet zijn gesteld. De
beoogde doelstellingen die als expliciet zijn aangekruist zijn:
- C2d. Relevante gegevens verzamelen;
- C2e. Gegevens effectief presenteren;
- C2f. Gegevens verwerken en interpreteren;
- C2g. Conclusies trekken over de onderzoeksvraag op grond van de gegevens;
- C2h. De getrokken conclusies evalueren.
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Klopt dit ook werkelijk met de beschrijving van de praktische activiteit?
In de beschrijving van de praktische activiteit op betrekkingsniveau 1 is de doelstelling omtrent het
verzamelen van gegevens als volgt beschreven: dit gaan we doen door het aantal bacteriën waaruit
een kolonie bestaat op verschillende momenten te berekenen. Wat dit exact inhoud, staat verder
niet expliciet toegelicht. Dit beschrevene samen met de mondeling instructie werd de leerlingen
wel duidelijk, want dit leverde geen onzekerheid op over wat zij moesten doen. In de voorafgaande
regel is beschreven wat het hoofddoel is van dit experiment; vaststellen of de bacteriën in het
petrischaaltje echt volgens exponentieel verband toenemen. Als deze zin in een vragende vorm
wordt gesteld is de onderzoeksvraag ook gelijk duidelijk.
In de beschrijving op betrekkingsniveau 1 staat dat de leerlingen moeten rekenen met formules,
de meetgegevens moeten verwerken en een conclusie moeten trekken, op basis van die berekende
gegevens. Wat er DUS NIET expliciet staat is dat de leerlingen de getrokken conclusie moeten
evalueren; de doelstelling op effectiviteitniveau 2 binnen het cognitieve kennisdomein! Waarom is
deze dan toch als expliciete doelstelling aangekruist? Dat komt omdat er verdiepende vragen
gesteld worden aan de leerlingen, die ingaan op de beschouwing of de conclusie wel een juiste
conclusie is, of niet. Deze verdiepende vragen staan vermeld onder het kopje: Conclusie &
Discussie en leveren bij juiste beantwoording een fors aantal punten op. Leerlingen kunnen deze

punten dus alleen scoren als zijn niet alleen gedaan hebben wat zij moesten doen, maar ook op een
hoger cognitief niveau kunnen reflecteren en evalueren. Dit leverde bij vele leerlingen problemen
op. Desalniettemin kunnen leerlingen die gedaan hebben wat zij moesten doen toch wel een
voldoende behalen. Lukte de voorafgaande uitvoeringsfase ook niet goed, dan komt een
onvoldoende al snel in zicht.
Op de communicatie van doelstellingen terugkijkend zou het dus nog wel iets nauwkeuriger kunnen.
In mijn beleving waren alle expliciete doelstellingen wel vermeld; dat blijkt niet helemaal het geval
te zijn. Tijd om dit practicumvoorschrift aan te scherpen op dit punt. Waarom? Omdat bij de
nabespreking van de opdracht, de leerling dan nog scherper kan reflecteren op het behalen van de
vooraf gestelde leerdoelen. Compliment voor degene(n) die dat goed heeft gedaan, werk aan de
winkel voor diegene(n) die nog een stapje te maken heeft, of een stapje harder moet lopen. Loopt
een bepaalde leerling echter al op z’n tenen, dan zou dat wellicht kunnen komen doordat het
vereiste cognitieve niveau niet bereikt wordt. Blijkt dat zo te zijn over een brede range van
activiteiten, opdrachten, repetities e.d., dan kan dat mogelijk een verklaring zijn van onderpresteren; de leerling zit mogelijk niet op het juiste niveau.

- Functie- en vormdoelstellingen in de biologische leerlijn
Hoe zou het zitten met functiedoelen (doelstellingen op betrekkingsniveau 1) en vormdoelen
(doelstellingen op niveau 2), als je naar de leerlijn kijkt? Naar mijn mening is die laatste
toevoeging, als je de leerlijn bekijkt, daarin wel een belangrijke toevoeging. Functiedoelstellingen
kan je alleen dan als functiedoelstelling opvatten als er ook een didactische opbouw vanuit gaat.
Elke keer dat leerlingen een nieuwe vaardigheid aanleren (die zowel van domein 1 als domein 2
deel uit kan maken) uit een eenvoudige context, die zij later in een meer complexe context of
gecombineerd met doelstellingen op niveau 2 (vormdoelstellingen) toe moeten gaan passen, dient
de leerling ervan bewust te zijn dat dit een belangrijke stap is in het grotere geheel van de leerlijn.
Daartoe is opnieuw de lijst met aangekruiste expliciete (en impliciete) doelstellingen ingevuld en
zijn daarin de functiedoelen (in geel) weergegeven en de vormdoelstellingen (in oranje). Hieruit
blijkt (zie bijlage 6 (vwo)) dat er tot ver in de vierde klas vwo nauwelijks vormdoelstellingen
centraal staan. De enige uitzondering daarop vormt vanaf de tweede klas de doelstelling: A3. Een
concept, verklaring, model of theorie beter begrijpen (5x). De reden dat er binnen deze vijf
onderbouwopdrachten wel een vormdoelstelling is aangekruist is omdat dat aspect, nl. het
verklaren van het concept, tijdens de uitvoering van de praktische activiteit centraal gesteld wordt
en omdat het terugverwacht wordt in de uitwerking van de praktische activiteit. Hierbij zullen de
leerlingen zelf het centraal gestelde concept moeten kunnen bediscussiëren.
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Daarnaast zijn er geen vormdoelstellingen aangekruist, wat op zich natuurlijk niet zoveel opzien
baart; de leerlingen moeten zich eerst familiair maken met de vele aspecten die ten grondslag
liggen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding (functiedoelen). In het eerste leerjaar is
er zelfs geen specifieke activiteit opgenomen die is gericht op het beter begrijpen van een concept,
middels verklaring of theorie die de wetenschap gebruikt om de leefwereld om ons heen beter te
kunnen begrijpen.

- Sequentie van functie- en vormdoelstellingen
Als binnen de vwo-leerlijn onderzocht wordt of alle doelstellingen tenminste een keer in de
aanleerfase als functiedoel aangekruist is, dan is dat inderdaad zo. Niet allemaal al in het eerste
leerjaar, maar wel voordat de leerlingen doorstromen in de bovenbouw van de tweede fase. Er zijn
daarop twee uitzonderingen: C2c; Risico’s evalueren en C2h; De getrokken conclusies evalueren.
Beide doelstellingen komen pas in de bovenbouw binnen de leerlijn aan de orde. Dat verbaast op
zich niet, want voor deze doelstellingen hebben de leerlingen een zeker abstractie nodig in het
denkvermogen. Op zich kan het wel een mooie praktische activiteit opleveren als deze doelstelling
wordt verheven tot functie- of zelfs tot vormdoelstelling, maar in ons geval is daar geen activiteit
voor ontwikkeld. Verder valt op dat er bij de praktische activiteit genaamd Smaakproef zintuigen,
geen functie- en vormdoelstellingen zijn aangekruist. Deze opdracht is een invulling van een
methodevraag (Nectar), die in het werkboek beantwoord moet worden. Het blijkt dat deze
opdracht eigenlijk alleen ten dienste staat van het beantwoorden van die vraag, zonder dat daar
functie- of vormdoelstellingen achter schuil gaan. Als praktische activiteit is deze vooral activerend
bedoeld; het is leuk om dat proefje uit te mogen voeren, vandaar dat alleen de doelstelling actief
leren is aangekruist. Verondersteld mag worden dat de leerlingen achteraf nog wel weten waarom
zij die proef uit hebben gevoerd en waar dat ten dienste van stond. Toch is dit geen sterke
opdracht. Wellicht neigt het zelfs naar opvulling. Aan de andere kant vonden leerlingen het altijd
een leuke werkvorm, in ieder geval leuker dat alleen maar een vraag met behulp van het boek te
moeten beantwoorden.
Bij de havo-leerlijn onderbouw (bijlage 7) zien we dat alle doelstellingen in de onderbouw ook
minstens één keer aangekruist zijn als functiedoelstelling (met dezelfde twee uitzonderingen als bij
het vwo). Ook in de eerste klas bij de havo is er geen vormdoelstelling aangekruist. In het tweede
en derde leerjaar zijn er met name twee doelstellingen die al wel tot vormdoelstellingen zijn
verheven; nl. A3. Een concept beter leren begrijpen (4x) en C2g. Conclusies trekken over de
onderzoeksvraag (2x). Vooral het tweede leerjaar is qua inhoud van de opdrachten vrij stevig. Er
zijn gemiddeld 3,5 functiedoelen en gemiddeld 1 vormdoel per opdracht aangekruist. Dat is ruim
meer dan het derde leerjaar met gemiddeld 2,0 functiedoelen en 0,6 vormdoelen per opdracht. Een
deel van de verklaring daarvoor zit ‘m in de weinig beschikbare tijd in het tweede leerjaar; er is
geen tijd voor praktische lesactiviteiten, waarbij het accent meer ligt op de procedurele
handelingen, dan op de doelstelling achter de activiteit.
Het gemiddeld aantal functiedoelstellingen binnen de vwo-leerlijn neemt steeds verder af in de
bovenbouw. In het vierde leerjaar 2,4, via 1,9 naar 1,25 in 6 vwo. De vormdoelstellingen komen
sterk opzetten vanaf het vierde leerjaar: van gemiddeld 1,8, via 1,7 in 5 vwo, naar 3,25 in 6 vwo.
In de havo-leerlijn zien we in de bovenbouw een soort gelijk beeld aan het beeld van de vwo. Het
gemiddeld aantal functiedoelstellingen neemt echter niet af, maar blijft met 2,4 gelijk in 4 en 5
havo. Het gemiddeld aantal vormdoelstellingen neemt toe van 2 in 4 havo naar 2,4 in 5 havo.
Daarnaast zijn er ook nog steeds doelstellingen die wel expliciet zijn, maar die niet als
functiedoelstelling, noch als vormdoelstelling zijn aangekruist. Het kan zijn dat de vaardigheid
inmiddels is aangeleerd (en dus op zich geen functiedoelstelling meer is) maar dat deze toepassing
wel essentieel is voor de verdere uitwerking van gegevens of het vervolg van een cognitief aspect
binnen de praktische opdracht. Het opstellen van een onderzoeksvraag in 6 vwo en het verzamelen
van onderzoeksgegevens zijn dusdanig veel geoefende vaardigheden, dat die vaardigheid in veel
praktische activiteiten niet langer centraal gesteld wordt. Deze vaardigheden verliezen daardoor de
functiedoelstelling die ze aanvankelijk wel hadden. In een enkel geval kan het ook zo zijn dat er
vaardigheden worden gevraagd die zo nieuw zijn, dat ze in de aanleerfase als functiedoelstelling
fungeren, en daarna (steeds) zelfstandig(er) toegepast moeten worden in een andere context. Een
mooi voorbeeld van zo’n vaardigheid is C2f, Gegevens verwerken en interpreteren. Aan het begin
van de leerlijn wordt het hen voorgedaan en vormt het een expliciet doel. Later zullende leerlingen
er zelf over na moeten denken tijdens de opdracht (functiedoelstelling op effectiviteitniveau 1).
Weer later wordt er van de leerlingen verwacht dat zij geheel zelfstandig toewerken naar
gegevensverwerking, die het niveau 1 ver overstijgt. In dat geval zijn leerlingen zoekend naar een
manier van effectieve verwerking, op basis van eerder aangeleerde kennis, om toe te werken naar
het eindresultaat, zonder dat daarbij de methode vast ligt. In die zin zijn praktische opdrachten
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met een meer open vorm en opdrachten die ontworpen zijn als test van vaardigheden op
verschillende niveaus het meest complex.

- Aantal doelen (diversiteit) in relatie tot omvang van de praktische
leeractiviteit (complexiteit)
Praktische activiteiten met 10 (tot max.13 doelstellingen bij vwo) komen vanaf het vierde
leerjaar gemiddeld 1 keer per leerjaar voor, bij zowel vwo als havo. Dit blijken zonder uitzondering
praktische activiteiten die 2 tot 8 weken duren! Vele malen gedurende die periode komen
leerlingen metingen verrichten of zijn ze bezig met de verwerking van resultaten. Het is daardoor
meer een proces dan een momentopname, waarin ‘m ook de kracht schuilt. Gedurende zo’n periode
zijn er meerdere momenten van instructie, meer contactmomenten en is de begeleiding vaak ook
minder klassikaal gericht, maar juist individueel. Door op de juiste momenten de juiste vragen te
stellen loods je als het ware de leerlingen, je stuurt ze gedurende een lange periode in de richting
waar ze uiteindelijk uit moeten komen. Interessant om op te merken is dat het effectief verloop
van deze interactie, het zoeken naar een geschikt moment om de leerling individueel bij te kunnen
sturen heel moeilijk verloopt als de leerling zelf daartoe geen initiatief neemt. Hierbij komt het
aloude dilemma van tegelijk begeleider en beoordelaar zijn om de hoek kijken.
Praktische activiteiten die wel binnen één lesuur uitgevoerd dienen te worden in de bovenbouw,
hebben typisch zo’n 5 tot 7 doelstellingen, waarvan er gemiddeld 3,5 expliciet zijn, en opgebouwd
zijn uit gemiddeld 2,13 functiedoelstellingen en 1,88 vormdoelstellingen. Leerlingen ervaren dat als
een hele kluif; ik kan me van een aantal jaren geleden nog wel herinneren dat (sommige) leerlingen
verzuchten geen zin te hebben in een practicum. Het voorbeeld daarvan is Huidmondjes (6 vwo, 2
lessen). Dit vormt een uitzondering op de regel; met maarliefst 10 doelstellingen, waaronder 1
functiedoelstelling, 5 vormdoelstellingen en één andere doelstelling die expliciet is. Deze opdracht
is speciaal ontworpen rondom het opheffen van een misconcept. Door de Voorspel – Onderzoek Verklaar format te gebruiken, werd de leerling gedwongen om het preconcept waar nodig te
herzien op basis van de waarnemingen. Didactisch gezien een vrij complexe praktische activiteit.
Hierdoor heeft de opdrachtbeschrijving ook een heel gesloten karakter; een vrij dwingend
voorschrift dat de leerling snel tot de kern brengt en het eventueel foutieve preconcept afbreekt.
Daarentegen werd er ook in 6V een langdurige activiteit uitgevoerd die nauwelijks doelstellingen
in zich heeft en als enig expliciet doel het actief leren had. Deze activiteit (plantenrijk, 6 vwo, 3
weken) was bedoeld als een ‘overview’ en was dan ook meer illustratief bij dat hoofdstuk uit het
boek. Er was wel sprake van een practicumbeschrijving, maar die maakte hen niet duidelijk waarom
deze activiteit belangrijk was. Een voorbeeld van een activiteit die ‘gedaan werd omdat die er
gewoon bij hoort’?

Voorbeelden van mijn reflectie op effectiviteit
De methodekaart om te reflecteren op effectiviteit van een doorgelichte praktische activitiet
stelt een aantal verdiepende vragen voor. Zo
wordt gevraagd te beschrijven wat de leerlingen
hebben gedaan; wat je zelf deed en welke
verdiepende vragen je stelde. Om deze methode
om te kunnen reflecteren op effectiviteit van een
eigen ontworpen praktische activiteit wil ik een
viertal praktische activiteiten beschrijven op de
manier zoals dat door de Getting Practical
methodekaart worde voorgesteld.
Het eerste voorbeeld vormt het biologie
practicum Histologie A, afgelopen jaren
uitgevoerd door mijn NLT leerlingen. Dit behelst
het bekijken en tekenen van de verschillende
weefsels die deel uitmaken van de opbouw van de
vaatwand.
Dit
betekent
dat
er
twee
functievaardigheden zijn binnen deze opdracht:
microscopiseren; (representatief beeld zoeken
5. Figuur: de methodekaart om de reflecteren bevat
en scherp stellen), en een overzichtstekening
een aantal regels om de relatie met het schema dat de
maken van wat is waargenomen. Vertaald naar
twee effectiviteitniveaus verklaart (figuur 4) te leggen.
de centraal eindexamendoelstellingen zijn dat
A1; Weergeven wat is waargenomen en B1; Kennismaken met gangbare werkwijzen. Deden de
leerlingen wat ze moesten doen? De ervaring leert dat niet iedereen in staat is om de microscoop op
juiste wijze in te stellen. Nadat de leerling dit proces zelf, evt. na inschakeling van klasgenoten,
16

|Pagina

niet op juiste wijze volbrengt, help ik hen door het oponthoud heen, zodat we klassikaal verder
kunnen. Tevens controleer ik of iedereen een representatief beeld van de slagaderwand in beeld
heeft, op de juiste vergroting. Tot zover het procedurele aspect. Vervolgens moeten de leerlingen
de waarnemingen natuurgetrouw weergeven in hun schrift. Daarbij is structuur, ligging en
onderlinge dikteverhouding t.o.v. andere weefsels het belangrijkste om weer te geven. Zodra de
leerlingen dat hebben getekend, dient de vraag zich aan uit welke verschillende weefsels de
vaatwand is opgebouwd. De vraag die ik daarbij stel om het ‘mind-on’ aspect te starten zijn: Welke
weefseltypen ken je en welke specifieke functie hebben de weefsels binnen een orgaan? Deze
weefsels worden geïnventariseerd en in een handig schema door mij op het bord gezet ter
overname in hun schrift.
Hierop volgend gaat de les verder met verdiepende vragen rondom de verklaring voor de
waargenomen ligging en structuur van de weefsels die deel uitmaken van de vaatwand. Vragen die
aan de orde komen: Welke weefsels kom je van binnen (lumen) naar buiten tegen? Welke specifieke
taak vervult elk weesfel binnen de vaatwand? Hoe dik is de endotheellaag? Waarom bevinden er zich
gladde spieren in de vaatwand? Welke functie hebben de elastische vezels in de slagaderwand?
Overigens komt bij de beantwoording van deze twee laatste vragen vaak een misconcept aan het
licht: sommige leerlingen denken dat het bloed wordt voortgestuwd door de spieren in de
vaatwand. Een mooie gelegenheid om dat misconcept recht te zetten.
Het ‘mind-on’ aspect is in deze les sterk aanwezig. In een onderwijsleergesprek met de klas
komen de antwoorden op de verdiepende vragen langzaam maar zeker allemaal aan de orde. Dit
proces levert de leerlingen inzicht op in hoe weefsels samenwerkend in staat zijn het functioneren
van het orgaan als geheel te verklaren. Hoe ik dat weet? Nou, in het verleden liet ik de leerlingen
altijd een kort verslag schijven, waarbij de natuurgetrouwe tekeningen en de benoeming de
resultaten vormden en de verklaring van ligging, vorm en functie van de benoemde weefsels de
conclusie / discussie. In dit geval is er sprake van toepassing van kennis en vaardigheden in een
reeks (Histologie A, B en C): de leerlingen moeten dit inzicht in tweede instantie toepassen binnen
een andere les op een nieuw orgaan, nu uit het spijsverteringsstelsel, waarbij er sprake is van
gedeeltelijke herhaling, verdieping en uitbreiding van het verklarende repertoire. In de laatste
praktische activiteit in die reeks werd de leerling individueel getest op zijn/haar kennis en
vaardigheid door toepassing op wederom een nieuwe context, een orgaan uit het ademhalingsstelsel. Leerlingen zijn hierdoor op zowel het objectiveerbare (taak en handelingsgericht), als het
conceptuele betrekkingsniveau (conceptuele kennis toepassen op een nieuwe context) actief bezig
binnen de les.
Als tweede beschrijving komt de praktische activiteit Medische casus I (4 vwo) aan de orde.
Hierin moeten de leerlingen door het beantwoorden van vragen a.d.h.v. naslagwerken (tekstboek,
Binas, Medische encyclopediën, studieboek Biology e.d.) een diagnose stellen.
Gedurende zo’n drie lessen zijn de leerlingen bezig om de 3 blokken met vragen te
beantwoorden. Deden de leerlingen wat zij moesten doen? Over leerling-activiteit heb ik geen
kritische opmerking; eigenlijk altijd waren leerlingen druk bezig om de uitwerkingen in hun schrift
voor elkaar te krijgen; afgewisseld met het zelf vast kunnen laten stellen van hun eigen bloedgroep.
Wat het geheel dynamisch maakt is dat de leerlingen actief (door het lokaal heen) op zoek moeten
gaan naar de bronnen, die van tevoren gelabeld waren met aanduiding van het vraagnummer erbij.
De volgende drie lesdoelen waren expliciet: A3; Een concept, verklaring, theorie beter begrijpen
C2c; Risico’s evalueren en D2; Actief leren. Iets waarop voorts nog sterke nadruk werd gelegd is het
weergeven van bronnen (zie bijlage 3). Van leerlingen werd verwacht per les één blok vragen te
beantwoorden. Elk blok zoomt in op een verschillend organisatieniveau: cellulair en orgaanniveau (1
t/m 4); moleculair en atomair niveau (5 t/m 9) en nadruk op het organismale niveau (10 t/m 14).
Volledigheidshalve heb ik de beschrijving van de praktische activiteit hieronder opgenomen.
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Mijn rol tijdens deze praktische activiteit was om de leerlingen te wijzen op beschikbaarheid van
bronnen en de interpretatie van de bronnen, in de geest van de vraag. Enkele bronnen richtten zich
op plaatjes als verklaring, enkele bronnen waren in het Engels geschreven. Antwoorden kwamen
nooit van mij, daar waren de bronnen voor. Wel stelde ik altijd wedervragen om erachter te komen
waarom de leerling zelf niet vlot tot een adequate formulering van het juiste antwoord komt. Ik
concludeer dat er van effectiviteit op niveau 1 wel sprake is: de leerlingen deden wat er gedaan
moest worden en dachten na over aangedragen ideeën en theorieën om de verschijnselen te kunnen
verklaren op verschillende organisatieniveaus.
Om de effectiviteit van deze praktische opdracht op niveau 2 vast te kunnen stellen, beschik ik
denk ik niet over genoeg gegevens. Ik heb de leerlingen achteraf nooit gevraagd wat ze ervan
opgestoken hebben. Dat wat ik wel deed was de opdrachten nakijken en nabespreken. Zo
ontwikkelde ik een goed zicht op zaken waar leerlingen mee worstelen en in welke valkuil ze
stappen. Dit komt de inhoudelijke nabespreking van de praktische activiteit zeker ten goede, maar
daarmee is nog steeds niet beantwoord of de doelstellingen op niveau 2 ook behaald zijn.
Als voorbeeld van een activiteit waarin ik en mijn leerlingen zijn vastgelopen, volgt een
beschrijving van een praktische activiteit die onlangs uitgevoerd is door 6 vwo in het kader van de
NLT module ‘Hart en Vaten’. Het betreft hier het ‘Flow practicum’, dat overigens niet in de
bijlagen is opgenomen omdat dat een leerlijn van biologie is. Het practicumvoorschrift heb ik niet
zelf ontworpen, maar is ontwikkeld door collega’s van het Junior College Utrecht. Leerlingen stellen
daarin de relatie vast tussen de uitstroomdiameter van buisje B (zie de opstelling in figuur 6 op de
volgende blz.) en de stroomsnelheid (leerdoelen op procedureel niveau). Uiteindelijk zouden de
leerlingen in staat moeten zijn om 1– de wet van Pousseuille uit te leggen en de rol van deze wet te
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beschrijven in de bloedsomloop en 2– uit te leggen wat de gevolgen zijn van atherosclerose op de
uitstroomsnelheid van het bloed. Beide zijn cognitieve leerdoelen op effectiviteitniveau 2.
Beschrijving van de onderwijspraktijk:
Na een korte introductie van mijn kant, waarbij ik de te leggen relatie van
de opstelling met de inhoud van de lesmodule had toegelicht, zijn de
leerlingen aan de slag gegaan om de nodige metingen te verrichten. Al
gedurende de eerste tien minuten bleek dat onze opstelling in praktische zin
te wensen overliet. Leerlingen maten waarden waarin zij –om goede redenengeen fiducie hadden. Op allerlei verschillende wijzen hebben mijn collega en
ik geprobeerd om de meetwaarden reproduceerbaar en acceptabel te krijgen,
maar het leek wel of elke ingreep een andere uitkomst opleverde. Uiteindelijk
hebben we de waarden die de klas als geheel opgeleverd had gedeeld en
hebben we met deze ‘gemiddelde meetwaarden’ toch doorgezet. Mijn
6. Figuur: de opstelling om
de relatie tussen uitstroomdoorzettingsvermogen werd echter niet door alle leerlingen op prijs
diameter (pijpje B) en stroomgesteld; ik kan me nog herinneren dat één van mijn leerlingen zei: “wat
snelheid vast te kunnen
heeft dat nou voor zin, ik zie eigenlijk helemaal niet in waarvoor ik dit
stellen. Overgenomen uit
doe”. De praktische activiteit verloor hierdoor zoveel aan kracht dat de
practicumhandleiding Flow
JCU, 2009.
motivatie om door de verwerking van de meetwaarden alsnog iets te
kunnen zeggen over de beoogde relatie tussen uitstroomdiameter en de
stroomsnelheid volledig teniet was gedaan. Gesteld dat die leerlingen nu gevraagd zal worden wat
de gevolgen zijn van vaatvernauwing (atherosclerose) op de stroomsnelheid van bloed, dan
verwacht ik dat er bij niemand een lampje gaat branden.
Is de praktische activiteit daarmee waardeloos geworden? Ja, in termen van effectiviteit is dit
een waardeloze tijdsbesteding geweest. Dat we vervolgens kunnen betogen dat onderzoek doen in
de praktijk weerbarstig is en veel doorzettingsvermogen vergt is te cliché. Daarvoor zitten de
leerlingen niet bij mij in de klas. Daarin geef ik ze volkomen gelijk.
Bij deze laatste beschrijving gaat het om de praktische activiteit Plantenrijk, 6 vwo, biologie.
Ook nu in retrospectief valt dit practicum op door het zeer geringe aantal doelstellingen (slechts 3
zie bijlage 3), daar is in dit artikel al eerder iets over gezegd. Deze opdracht behelst het inzichtelijk
maken van diversiteit van plantaardige verschijningsvormen (indeling plantenrijk) en tegelijk
verschaft het inzicht in hoe transport (via vaatbundels) georganiseerd is en hoe dat evolutionair tot
stand is gekomen. Op zich te rechtvaardigen doelstellingen, waarbij de leerlingen veel conceptuele
kennis op kunnen steken. Alleen de eerste van deze genoemde doelstelling is expliciet beschreven.
Daarom is er slechts één doelstelling als expliciet aangekruist: nl. actief leren. In de volgende
beschrijving zoom ik stap voor stap in op de twee verschillende effectiviteitrelaties.
Wat moesten de leerlingen doen?
Gedurende 7 à 8 lessen (ongeveer 3 weken) hadden de leerlingen gelegenheid om les(delen) te
besteden aan het bestuderen van specimen (geconserveerde of levende organismen uit het
plantenrijk) en microscopische preparaten met details van plantaardige delen (wortel, stengel,
stam en blad). Zij waren druk bezig met overzicht krijgen van en inzicht krijgen in
samenlevingsvormen, verschijningsvormen, fysische en biologische verschijnselen, zonder dat zij
daar onderzoek naar deden. Daarmee bedoel ik dat leerlingen wel gegevens verzamelden, maar dat
er van relevantie nauwelijks sprake was. Zij maakten detail- en overzichtstekeningen en
benoemden de waargenomen onderdelen. Zodra zo’n deelopdracht ‘af’ was, ging men met de
volgende verder.
Deden ze wat er gedaan moest worden?
Ja, op handelingsniveau wel. De leerlingen microscopiseerden (maakten zelf microscopische
preparaten) en gaven in tekeningen weer wat waargenomen moest worden. Onderling hielpen
leerlingen elkaar en hadden het er met elkaar over. Dus binnen het objectiveerbare kennisniveau
waren de lessen redelijk effectief. Ik zeg redelijk omdat er geen taakomschrijving per les bestond,
iedereen werkte op eigen tempo. Maar daar blijft het een beetje hangen. Het cognitieve
kennisdomein op niveau 1 werd onvoldoende aangesproken. Het ‘mind-on’ aspect wisselde sterk per
deelopdracht. Veel deelopdrachten hadden niet de doelstelling om concepten beter te leren
begrijpen. Enkele andere deelopdrachten, zoals de opdrachten die te maken hadden met transport
via vaatbundels, refereerden sterker aan theorieën van waaruit verbanden konden worden gelegd
en verklaringen konden worden gevonden. Maar deze theorieën en ideeën werden niet expliciet
teruggevraagd binnen de opdracht. Hieruit concludeer ik dat er te weinig taakstelende en
cognitieve eisen aan de leerlingen werden gesteld.
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Wat hebben de leerlingen ervan geleerd?
Ik verwacht, hoewel ik hen er nooit expliciet naar gevraagd heb, dat de leerlingen moeite zullen
hebben met het opnoemen van vijf verschillende hoofdklassen binnen het plantenrijk op basis van
hun uitwerkingen in hun schrift. Dat was eigenlijk de enige expliciet beschreven doelstelling van
deze praktische activiteit. Hoewel de beschrijving een duidelijke indeling laat zien van de
hoofdklassen, denk ik dat de opdrachten die daarbij genoemd stonden zonder enige structuur eraan
toe te voegen in het schrift van de leerling belandden. Verder stonden er geen expliciete
doelstellingen op de beschrijving van deze praktische activiteit vermeld.
Een aantal aspecten die bijdragen aan de gemengde gevoelens die ik bij deze opdracht had zijn
me nu duidelijk geworden.
- Er is geen taakstellend tijdsaspect aan de praktische activiteit verbonden.
Hierdoor waren de leerlingen minder taakgericht bezig dan zou kunnen.
- Er staan nauwelijks doelstellingen beschreven.
Hierdoor waren de eisen die aan de leerlingen gesteld werden ook niet duidelijk.
- Er is geen duidelijke didactische structuur in de opdracht verwerkt.
Criteria waaraan de uitwerking van de opdracht moest voldoen waren er ook niet in verwerkt.
- Er is dus ook geen puntentelling opgesteld.
Hierdoor werden de leerlingen in het ongewisse gelaten over een eventuele beoordeling van de
opdracht.
- Het ‘mind-on’ aspect is slechts hier en daar in de opdracht verwerkt.
Hierdoor werd de opdracht meer een afstreeplijst, dan dat de leerling werd aangezet tot nadenken.
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4 – Conclusie en discussie
Effectiviteit meten van praktische activiteiten, zeker als het gaat om doelstellingen op niveau 2,
is geen gemakkelijke zaak. In alle jaren onderwijservaring heb ik dit aspect eigenlijk nog nooit
eerder door collega’s centraal zien stellen. Het strekt daarom tot aanbeveling om hiervoor een
geschikte reflectiemethode op te zetten, waarin op objectiveerbare wijze de leeropbrengst bij de
leerlingen gemeten kan worden. Dit strekt zich echter veel verder uit dan dat ik binnen deze
beschouwing van mijn eigen onderwijspraktijk heb belicht. Wel kunnen we een begin maken met na
te denken over hoe het ensceneren van een praktische activiteit de uit te voeren praktische
activiteit effectiever kan maken.

Doelstellingen, vormgeving en effectiviteit
Bij fase één (blok A) in figuur 3 (blz. 7) worden de ideeën en doelstellingen van de docent
vertaald in de opdracht voor de leerlingen. In mijn visie moet er daarbij vanuit een sterke, op
zichzelf staande context een praktische activiteit ontstaan. Het volstaat qua effectiviteit niet om
een praktische activiteit te ontwikkelen voor de beantwoording van een eenvoudige vraag uit de
lesmethode. Toch is dat wel het niveau van verreweg de meeste praktische activiteiten die in de
lesmethode zijn terechtgekomen, al helemaal in de onderbouw. Een praktische activiteit is krachtig
als de op zichzelf staande context nauw aansluit bij concepten uit het te behandelen thema, maar
dit kan niet zomaar omgekeerd verlopen. Ga je dus bij de ontwikkeling uit van het summiere idee
dat er bij het thema ook nog een praktische activiteit moet komen, dan is het gevaar aanwezig dat
de praktische activiteit ervaren wordt als ‘er-met–de-haren-bijgesleept’ en niet bijdraagt aan enige
effectieve ontwikkeling van kennis en vaardigheden en de ontwikkeling van een onderzoekende
houding. Er moet dus een duidelijke meerwaarde zijn die de praktische activiteit in weet te bedden
in bestaande contexten en concepten. De eerste fase bij het ontwerp moet dus ook gericht zijn op
het inhoudelijke aspect van concept en context en niet op de noodzaak.

- Verschillende doelstellingen
Iedereen die methodekaart 1 voor het eerst invult verbaast zich over het feit dat er veel (meer)
doelen aangekruist zijn (dan mag worden verwacht). Gezien de vele doelstellingen die in retrospect
volgens de docent ten grondslag liggen aan het uitvoeren van praktische activiteiten, is het logisch
een differentiatie aan te geven tussen doelstellingen op het effectiviteitniveau 1 en doelstellingen
op effectiviteitniveau 2. Zo zijn er procedurele handelingen met als hoofddoel het ontwikkelen of
verder uitbreiden van kennis en vaardigheden op effectiviteitniveau 1. Dit type basale
doelstellingen worden in dit stuk aangeduid met de term functiedoelen, omdat ze aan de basis
staan van de ontwikkeling van een onderzoekende houding. De functiedoelen nemen vroeg in de
leerlijn een prominente plaats in. Komt men verder in de leerlijn, dan worden doelstellingen van
effectiviteit op niveau 2 belangrijker; deze doelstellingen worden in dit stuk aangeduid met de term
vormdoelstelling, omdat zij in sterke mate bepalend zijn voor het ontwerp, de complexiteit en het
abstractieniveau (de mate van differentiatie binnen het conceptuele kennisdomein) van de
praktische activiteit. Door een actief onderscheid tussen functiedoelen en vormdoelstellingen te
maken, zal je als ontwerper van praktische activiteiten beter in staat zijn de opdrachten in een
weloverwogen plaats binnen de leerlijn in te schalen. Het is dus voldoende om bij het ontwerp de
functiedoelen en de vormdoelstellingen expliciet te maken; overige doelstellingen blijven impliciet.

- Verschillende relaties
Er is uit het voorgaande hoofdstuk echter geen overduidelijke relatie naar voren gekomen tussen
het aantal doelstellingen en de plaats die de praktische opdracht binnen de leerlijn in dient te
nemen, getuige het feit dat de grootste variatie daarin juist in de examenklassen voorkomt. Toch is
het wel zo dat de praktische activiteit met het grootste aantal doelstellingen in de examenklas aan
de orde komt. Daarnaast is er ook een tendens dat het aantal functiedoelen gedurende de leerlijn
afneemt en dat het aantal vormdoelstellingen in de bovenbouw een prominentere plaats inneemt.
Een andere relatie bestaat tussen het aantal doelstellingen en de lengte van de praktische
activiteit. Zonder uitzondering zijn de praktische activiteiten die het meest aantal doelstellingen in
zich verwerkt hebben, activiteiten die tussen de twee en 8 weken lopen.
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De diversiteit van de doelstellingen en complexiteit van de praktische opdracht hangen wel nauw
samen. Met diversiteit van de doelstellingen wordt gedoeld op de verschillende categorieën van
doelstellingen; zoals die beschreven zijn in de groepen A, B, C en D. In een enkel geval is er op de
methodekaart nog een extra leerdoel aangegeven, bijvoorbeeld vakoverstijgend werken. Leerlingen
uit de onderbouw komen nog niet in aanraking met praktische activiteiten waarbij de doelstellingen
uit meer dan drie verschillende groepen komen. In de bovenbouw van het vwo bestaat de helft van
de praktische activiteiten uit een opdracht waarbij er uit minimaal vier categorieën doelstellingen
vertegenwoordigd zijn. Bij nog weer de helft daarvan komen expliciete doelstellingen uit minimaal
vier verschillende groepen van doelstellingen. Bij het havo is de diversiteit iets minder sterk
vertegenwoordigd. Met name het aantal opdrachten met expliciete doelstellingen uit minimaal vier
groepen doelstellingen is fors minder dan bij het vwo; geen één opdracht brengt expliciete
doelstellingen uit vier verschillende groepen samen.

- Stimuleren van het ‘mind-on’ aspect
Het uitvoeren van deze beschouwing van mijn onderwijspraktijk, onderstreept het feit dat
effectiviteit in sterke mate samenhangt met de kwaliteit van het procesmatig opdoen van kennis en
vaardigheden. Dit houdt in dat voor het procesmatig opdoen van kennis en vaardigheid er voldoende
ruimte in het praktisch onderwijsprogramma gevonden moet worden om te kunnen blijven spreken
van een ontwikkelingslijn voor vaardigheden. Eén belangrijke factor die daarbij niet onderbelicht
kan blijven is de mate waarin de leerling cognitief uitgedaagd wordt tijdens, of voorafgaand aan de
praktische activiteit. Een tweede zeer belangrijke factor die ervoor zorgt dat een
ontwikkelingsproces effectief is, is dat je hun leermotivatie weet te voeden door hen succes te
laten ervaren. Over het algemeen vinden leerlingen het dan juist prettig als er duidelijke eisen
worden gesteld aan hun prestatie. Het geeft hen het nodige zelfvertrouwen en voorkomt
faalangstige situaties. Effectiviteit per opdracht heeft veel meer te maken met de mate waarin je
er als docent in slaagt de leerling na te laten denken over de bijbehorende concepten achter de
activiteit. Uit mijn eigen beschouwing komt duidelijk naar voren dat de praktische activiteiten die
daar slecht in slagen en daarnaast ook nog eens weinig andere expliciete doelstellingen in zich
hebben het minst effectief zijn. Een volgende –waarschijnlijk tot noch toe ondergewaardeerde- stap
in het vergroten van de effectiviteit is om de leerlingen terug te vragen of zij zelf vinden dat zij in
staat zijn om de verworven kennis en vaardigheden zelfstandig toe te passen op nieuwe contexten.
Op enkele uitzonderingen na heb ik dat altijd gedaan door hen verslagen te laten schrijven, waaruit
dan zou moeten blijken dat zij preconcepties nader hebben beschouwd en kennis hebben
geïntegreerd. Op enkele andere momenten in de leerlijn moesten de leerlingen laten blijken of zij
in staat waren hun bevindingen kritisch te evalueren.

- Differentiatie naar opleidingsniveau
Uit rapporten blijkt dat Havo-leerlingen in vergelijking met vwo-leerlingen een grotere voorkeur
hebben voor toepassingsgerichte opdrachten en praktische activiteiten die aansluiten bij
beroepsvelden en onderwijs dat bijdraagt aan competentieverhoging[12]. Als onderdeel van Havisten
Competent onderwijs zijn er vijf competentiegebieden benoemd op CSG Calvijn die de overstap
naar het hoger beroepsonderwijs moeten verbeteren:
1. Probleemoplossend samenwerken in een groep van wisselende aantallen;
2. Zelfreflectie op gedrag en resultaten;
3. Informatie zoeken, selecteren en voorbereiden voor gebruik;
4. Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die leiden tot routine met het oog op beroepsmatig
kunnen functioneren;
5. Beroepshouding ontwikkelen en vorm geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in
een pluriforme samenleving.
Gezien de grote gelijkenis tussen het havo en vwo voor wat betreft het praktisch onderwijs
Biologie op het CSG Calvijn, is het nog niet gelukt om het havo een eigenstandige didactiek mee te
geven dat zich onderscheid van het vwo. Het grote verschil tussen de havo-opleiding en de vwoopleiding, namelijk dat de eerst genoemde voorbereidt op een hogere beroepsopleiding en de
tweede voor een wetenschappelijke vervolgstudie, heeft nog niet geleidt tot een gedifferentieerd
onderwijsprogramma bij de natuurwetenschappelijke vakken. Het is eerder een ‘teezakjesmodel’;
de centraal eindexamentermen voor vaardigheden lijken -hoewel niet gelijk geformuleerd- zo op
elkaar, dat de gangbare praktijk voor het vwo ook die van het havo dekt. Ditzelfde geldt voor de
hoofdstukindeling, volgorde en inhoud van de theorie binnen de gebruikte bovenbouwmethode
Nectar. Binnen de beschouwde biologische leerlijn is er slechts één opvallend accentverschil; het
aspect van het actief leren wordt nadrukkelijk voorop gesteld. Daarentegen ligt het accent op de
ontwikkeling van functiedoelstellingen in de onderbouw voor het havo en vwo op precies dezelfde
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niveau; ook de ontwikkeling van vormdoelstellingen in de bovenbouw is bij beide opleidingsniveaus
nagenoeg gelijk.

- Differentiatie in niveau binnen een praktische activiteit
De praktijk leert dat ‘procedurele belasting’ en ‘cognitieve belasting’ door elkaar heen lopen bij
het uitvoeren van een praktische activiteit. Lang niet alle leerlingen zullen daarin even zelfstandig
te werk kunnen gaan. Vaak zijn de docent en toa in de buurt om momenten van vastlopen in
handvaardigheden op te vangen. Ook het feit dat praktische activiteiten als groepswerk wordt
uitgevoerd kan bijdragen aan het maskeren van moeite die een individuele leerling heeft met het
uitvoeren van procedurele handelingen. Daarnaast geldt dit voor het conceptuele aspect net zozeer.
Het lijkt daarom logisch om differentiatie binnen zowel de procedurele belasting, als binnen de
cognitieve belasting te ensceneren. Daarbij moet aan de ene kant de betere leerling zich
uitgedaagd voelen en aan de andere kant de iets zwakkere leerling wel succes kunnen ervaren.
Binnen de leerlijn biologie stemde ik de haalbaarheid van procedurele en cognitieve belasting af op
de gemiddelde leerling en heb ik geen vorm van differentiatie aangebracht, waarbij leerlingen zelf
een route konden bepalen. Bij praktische activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van NLT,
zowel binnen het proces van het technisch ontwerp, als het aanleren van natuurwetenschappelijk
methodisch denken, doen we daar nu wel de eerste ervaringen mee op. Sommige van deze
praktische activiteiten zijn, binnen bepaalde kaders, dan ook een stuk openen dan de eerder
ontworpen opdrachten uit de biologische leerlijn. Dat open karakter vereist een dynamische procesbegeleiding, waarin je per groepje per keer maatwerk probeert te leveren. Hierdoor ervaren vele
leerlingen dit opener type activiteit in het begin vaak als vaag en abstract; de opdracht is immers
veel minder directief qua opzet. Na enige gewenning zie je een hele scherpe scheiding tussen
leerlingen die er wel mee uit de voeten blijken te kunnen en leerlingen die ten onder gaan in de
openheid van de opdracht. Zij floreren bij een meer taakgerichte enscenering van de praktische
activiteit en zijn zodoende wel in staat om succes te behalen. Ik zou dan ook voor willen stellen om
deze methode van aanbieden van differentiatie verder uit te gaan werken en vervolgens te
evalueren op factoren als succesbeleving, mate waarin de leerling zich uitgedaagd, danwel veilig
voelt om zichzelf op eigen niveau verder te ontwikkelen in het aanleren van een onderzoekende
houding.

Relevantie van de beschouwing van mijn onderwijspraktijk
Binnen mijn beschouwing heb ik gebruik gemaakt van eigen ontwikkeld materiaal, dat ik in de
loop van 10 jaar heb ontwikkeld. Daarbij heb ik in een eerder stadium nagedacht over welke
activiteiten we zouden moeten ontwerpen om enkele vaardigheden binnen ‘het aanleren van een
onderzoekende houding’ zouden moeten ontwikkelen. Het is dus ook niet verbazend dat er
conclusies kunnen worden getrokken over de opbouw van doelstellingen binnen een leerlijn.
- Validiteit
De beschreven ervaringen uit mijn eigen onderwijspraktijk zijn omstandigheden die door te
trekken zijn naar alle docenten met een vergelijkbare onderwijspraktijk. Dit geldt zeker voor alle
praktische activiteiten die voor Biologie in het gehele V.O. worden uitgevoerd. Extrapolatie van
deze ervaringen naar de overige natuurwetenschappelijke vakken is, zeker gezien mijn expertise
binnen het vakoverstijgende bètavak NLT, slechts een kleine stap en daarbinnen ook zeker geldig.
De beschouwing van doelstellingen, vormgeving en effectiviteit is binnen dit onderzoek echter
beperkt tot de ervaringen die in retrospectief door de docent zijn opgetekend. Om de validiteit van
dit onderzoek te vergroten zouden de ervaringen van onze leerlingen tevens onderzocht dienen te
worden. Met name ondervraging (middels een enquête of een interview) van oudleerlingen die een
bètatechnische vervolgstudie hebben gekozen die nauw aansluit op de lesinhoud van het
gedoceerde V.O.-vak, kan ons leren of de aangeleerde kennis en vaardigheid in retrospectief
effectief blijken te zijn geweest. Op dit moment zijn contacten met deze leerlingen wel
vanzelfsprekend, maar niet gericht op het systematisch vaststellen van dit soort relaties.
- Betrouwbaarheid
Bij het doorlichten van andermans ontworpen praktische activiteiten vormt het screenen van de
praktische activiteit geen probleem; de vaststelling van de beoogde doelstellingen komt vlot tot
stand en de vormgeving van de ontworpen praktische activiteit geeft een afdoende beeld over de
contextuele inbedding en voorkennis, de benadering en de instructie, de procedurele belasting en
de structurering van cognitieve aspecten binnen de didactische werkvorm[5].
Daarentegen is de vraag welke acties je ondernam om het ‘mind-on’ aspect tijdens de les te
versterken, bijvoorbeeld door inhoudelijk verdiepende vragen te stellen, niet adequaat door een
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ander te beantwoorden. In dat aspect is deze methode op dit moment niet objectiveerbaar.
Rapportage uit het onderwijsveld tonen aan dat videoanalyse van onderwijssituaties daarbij zeer
behulpzaam kunnen zijn.
Daarnaast is een gestandaardiseerde methode voor het vaststellen van effectiviteit op niveau 2
ook nog niet voor handen. Op dit gebied schiet deze beschouwing van mijn onderwijspraktijk aan de
hand van de methode Getting Practical te kort; er zijn geen gegevens voorradig om op objectieve
en systematische wijze te reflecteren op het beoogd leerresultaat van een ontworpen praktische
activiteit. Als startpunt voor een reflectie op doelmatigheid van de lesactiviteit kunnen
evaluatiemomenten die gericht zijn op reflectie heel behulpzaam zijn. Hiermee is de effectiviteit
op niveau 2 wellicht wel in kaart te brengen, maar nog niet bewezen. Daarvoor zou een enquête
ontworpen kunnen worden. Ook wordt nagedacht over verschillende type van toetsing betreffende
het cognitieve leeraspect op effectiviteitniveau 2 van praktische activiteiten. Op die manier zou er
een cijfermatige correlatie te onderzoeken zijn.
Tot slot bepalen natuurlijk meerdere factoren de leeruitkomst van een praktische activiteit.
Daarbij valt te denken aan variabele omstandigheden / factoren die bij de leerlingen aanwezig zijn,
zoals; hun preconcepties over (natuur)wetenschap, de context van de praktische activiteit, de
leerstijl, de balans tussen interne motivatie / externe motivatie.

Aandachtspunten ter verbetering van de onderwijspraktijk
Naar aanleiding van de doorlichting van praktische activiteiten binnen de leerlijn Biologie van
CSG Calvijn, wil ik tot slot van dit hoofdstuk graag enkele punten noemen die me bij de
beschouwing van mijn onderwijspraktijk zijn opgevallen.
Daarnaast, en mede gezien vanuit mijn functie als bètacoördinator bovenbouw, zie ik het als mijn
taak om, daar waar het (praktijk)onderwijs beter, effectiever of meer in samenhangen gegeven kan
worden een initiërende rol te spelen. Door vakoverstijgend scholingsaanbod ontstaat er een
mogelijkheid om tot verbeterde samenhang te komen. De cursus Getting Practical zou daar ook één
van kunnen zijn.

- Versterk het Biologie vaardigheidsonderwijs in het 3de leerjaar.

De 3de klas blijkt een zwakke schakel tussen het 2de leerjaar en de bovenbouw te zijn. In z’n
algemeenheid wordt de overgang tussen onderbouw en bovenbouw als zwaar ervaren; veel
leerlingen scoren in de onderbouw prima cijfers, terwijl dat een jaar later binnen hun profiel heel
anders ligt. Het zou goed zijn als wij ons daarvan iets aantrekken door de lat iets hoger te gaan
leggen, ook bij het verwerven van vaardigheden, zowel op betrekkingdomein 1 (het objectiveerbare
domein) als betrekkingsdomein 2 (het conceptuele kennisdomein).

- Communiceer over functiedoelen en reflecteer op leerprestaties betreffende functievaardigheden, door de gehele leerlijn (verticale samenhang).
Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt ook voor leerlijnen. Door met alle collega’s
de doelstellingen keer op keer te benoemen en het belang van het behalen van functievaardigheden
te benadrukken, zullen de leerlingen zich bereid voelen om de successievelijke stappen binnen de
leerlijn te doorlopen. Geen enkele leerling streeft mislukking na. Zorg dat er differentiatie binnen
de opdracht mogelijk is, zodat elke leerling zijn individuele (door)groeimogelijkheid ziet. Dat
motiveert.

- Benadruk en versterk het ‘mind-on’ aspect tijdens de ‘hands-on’ lessen.
Voer practica uit die het ‘mind-on’ aspect bewerkstelligen door de natuurlijke interesse van de
leerlingen te triggeren. Het concept achter de verbazing over de tegen-intuïtieve resultaten wordt
versterk door de activiteit te ontwerpen volgens het Voorspel – Onderzoek - Verklaar format.

- Ontwikkel technisch ontwerpopdrachten voor het Biologieonderwijs.
Onderzoek of de mogelijkheid bestaat om binnen het Biologieonderwijs op CSG Calvijn een
ontwerpopdracht als praktische activiteit te ontwikkelen.
Breng daarin liefst een wedstrijdelement aan, zodat de intrinsieke motivatie van de leerlingen
wordt geactiveerd en vaardigheden worden ontwikkeld op speelse wijze.

- Versterk het bètaprofiel binnen elk opleidingsniveau.
In een tijd waarin kwaliteit van de school wordt afgemeten (of lijkt te worden afgemeten) aan de
efficiëntie waarmee leerlingen van voordeur (instroom) tot achterdeur (uitstroom) worden geleidt
(IDU-gegevens) zal de school keuzes moeten maken in de manier waarop zij uiting geeft aan de
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keuzevrijheid van het aanbieden van (profiel)vakken. In het belang van een gedegen en goed
aansluitende doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs is het van groot belang dat het totaal
aan bètauren niet ten koste gaat van de keuzevrijheid van de leerling(e).

- Werk toe naar meer horizontale samenhang binnen elk opleidingsniveau.
Maak gebruik van elkaars aangeleerde vaardigheden. Leg nadruk op het gegeven dat je, hoewel je
binnen elk monovak specifieke accenten legt op het aanleren van een onderzoekende houding, dit
via dezelfde doelen nastreeft. Daartoe moeten er sectieoverstijgende afspraken worden gemaakt.
Alleen door gezamenlijk die vaardigheden bewust te trainen kun je op latere leeftijd zelfstandig
nieuwe inzichten verwerven en kritisch beschouwen. Aan dit soort hogere vormdoelstellingen
moeten we binnen onze voorbereidende opleidingen bij elk bètavak sterk belang hechten.

- Ontwikkel toepassingsgerichte, sterk op maatschappelijke context gerichte opdrachten.
Om de leermotivatie van met name de havoleerling te verhogen ligt er een kans om met de
betrokken partners (Siemens, Valk, Beenhakker, Space expo, enz.) na te denken over sterk
toepassingsgerichte opdrachten. Experimenteer met probleem gestuurd onderwijs en praktische
activiteiten die aansluiten bij beroepsvelden en onderwijs dat bijdraagt aan competentieverhoging.

- Ontwikkel manieren om systematisch vast te stellen of leerlingen doelstellingen op
effectiviteitniveau 2 hebben gehaald.
De vraag hoe je weet of je leerlingen daadwerkelijk geleerd hebben wat ze moesten leren is,
hoewel een hele logische, tegelijk ook een lastige. Er is niet altijd ruimte om het geleerde in een
andere situatie / context nog eens de revue te laten passeren. Ook een mondeling afnemen is,
hoewel een hele prettige en zeer doeltreffende manier gebleken, erg tijdrovend. Het reflecteren in
groepjes samenwerkende leerlingen op het gebied van aan te leren vaardigheden wordt bij het vak
NLT al geprobeerd, maar daarmee hebben we binnen het V.O. nog maar erg weinig ervaring
opgedaan. Het in laten vullen van een individueel evaluatieformulier is ook een mogelijkheid,
hoewel dit vaak niet leidt tot een diepgaande zelfreflectie van de kant van de leerlingen.
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5 - Concluderende opmerkingen over de methode Getting
Practical
Eén van de vragen van dit praktijkgericht onderzoek is of het ontwikkelde Nederlandse Getting
Practical cursusmateriaal in de huidige vorm een nuttige handreiking biedt om op systematische
wijze ontworpen praktische activiteiten onder de loep te nemen. In eerste instantie wil ik de
verschillende fase waaruit de cursus Getting Practical is opgebouwd langslopen en daarbij enkele
kanttekeningen plaatsen.

Kennismakingsfase
Bij wijze van ijsbreker wordt de deelnemers aan de bijscholingscursus Getting Practical gevraagd
te reageren op een stelling of prikkelende verdiepende vraag. Een tweede mogelijkheid is dat
docenten ingaan op het object wat voor hen ligt, met de vraag: welke praktische activiteit zou je
met dit materiaal doen? Op deze manier komt iedereen aan het woord om zich te introduceren en
eventjes iets uit eigen ervaring of beleving te vertellen.
Uit de praktijk blijkt dat reageren op zowel de stelling / verdiepende vraag èn de vraag wat je
met het gegeven materiaal zou kunnen doen, te veel tijd in beslag neemt. Een keuze uit die twee
lijkt dus voor de hand te liggen. In retrospectief zijn we het er over eens dat de verdiepende vragen
meer sturen in de richting waarop de cursus in wil zoomen. De tweede activiteit met de materialen
is juist sterk in de ‘open mind’ benadering, die bij het ontwerpen, uitvoeren en reflecteren op
praktische activiteiten ook wel tot de verbeelding spreekt. Het poldermodel: we maken kaartjes
met op de voorkant één van de tien startvragen en op de achterkant de vraag wat je met het
materiaal zou doen; zo kunnen de deelnemers zelf kiezen voor wat zij het meest interessant vinden
(om te delen met de rest).

- Doelstellingen inventariseren en categoriseren
De cursusleider vraagt vervolgens de docenten per tweetal een beschrijving van een onbekende,
willekeurige praktische activiteit door te nemen. Alle aanwezigen krijgen een aantal minuten om
alle mogelijk beoogde doelstellingen van die praktische activiteit op verschillende post-it’s te
schrijven. Van alle tweetallen wordt daarna gevraagd de post-it’s op een groot vlak / vel aan te
brengen en vervolgens te ordenen.
Als in de praktijk blijkt dat de groep te groot is om alles op één vel samen te brengen, dan kan
het geheel in tweeën worden gedeeld, of het wordt door de cursusleider centraal gedaan. Beiden
zijn uit te proberen; wat mijn persoonlijke voorkeur zou hebben is om dit (in groepen) door de
deelnemers zelf te laten doen. Daarna wordt er gekeken of de inventarisatie en categorisatie van
doelstellingen overeen komt met het beeld van figuur 2; de vier groepen waarom we praktische
activiteiten uit laten voeren door leerlingen. Interessant om vast te stellen is of er in dit staduim al
duidelijke verwijzingen zijn naar de affectieve en sociale doelstellingen, behorend bij groep vier uit
figuur 2.

Verdiepingsfase
- Toelichting van wetenschappelijke benadering
De cursisten krijgen nu een verdiepend gedeelte, die een brug slaat tussen de geïnventariseerde
en gecategoriseerde doelstellingen en het bepalen van effectiviteit op niveau 1 en 2. In de huidige
opzet van de cursus Getting Practical komt aan de orde wat ik in hoofdstuk 2 heb behandeld, zoals
dat beknopt is weergegeven in de figuren 3 en 4.
Ik bemerkte bij mezelf dat het behandelen van alle theorie in de huidige volgorde niet direct
goed aansloeg. De theorie over de verschillende groepen doelstellingen, de koppeling aan de
beschreven centraal eindexamentermen, de twee verschillende effectiviteitniveaus en de koppeling
van de verschillende kennisdomeinen passeren in één keer de revue. De theoretische verdieping in
de effectiviteitniveaus 1 en 2 komt -mijns inziens- te vroeg aan de orde, waardoor de latere
reflectie eigenlijk nu al geaccentueerd werd.
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De theoretische verdieping kan –wat mij betreft- het beste in twee blokken worden geknipt:
eerst alleen dat gedeelte over gecategoriseerbare doelstellingen, bijbehorende centraal
eindexamentermen en een toelichting op het ontwerp van de eerste methodekaart. Het tweede
blok zou in mijn versie van de cursus dan gaan over de doelstellingen op verschillende
betrekkingsniveaus en de verschillende kennisdomeinen. Dit tweede blok zou dan een inleiding zijn
op de reflectiefase: hierin wordt uiteindelijk pas ingezoomd op de vraag of een praktische activiteit
ook daadwerkelijk ten dienste staat van het actief en effectief leren.

- Methodekaart om doelstellingen te inventariseren
We vragen de cursisten in deze fase terug te denken aan vier recent uitgevoerde praktische
activiteiten. De titel van elke activiteit kan ingevuld worden op het werkblad (zie bijlage 1).
Vervolgens wijzen we de deelnemers erop dat de leerdoelen per groep uitgeschreven staan, zoals
zij ook vermeld staan in de centraal eindexamentermen (die overigens voor alle bètavakken
hetzelfde zijn omschreven).
Methodekaart 1 is een prettig hulpmiddel is om beoogde doelstellingen helder te krijgen. De
ervaring leert dat deze inventarisatie van de beoogde leerdoelen per praktische activiteit niet lang
hoeft te duren. In retrospectief is iedereen vlot in staat om de doelstellingen van een bepaalde,
goed te herinneren praktische activiteit in te vullen.
Wat deze exercitie mij duidelijk heeft gemaakt, is dat het aankruisen van beoogde
doelstellingen alleen onvoldoende diepgang oplevert. Kijk kritisch naar welke doelstelling je
expliciet voor ogen had; in een enkel geval zal blijken dat er geen doelstelling een echt duidelijke
toegevoegde waarde heeft. Doelstellingen die nadrukkelijk duidelijk maken dat er een opbouw zit
in de ontwikkeling van een kritische en onderzoekende houding bij leerlingen, moeten door de
leerling ook expliciet erkend worden als doelstelling.
Vandaar dat ik de behoefte voel om twee aanpassingen te maken binnen dit proces. Allereerst
lijkt het mij zinvol om een onderscheid te maken tussen expliciete en impliciete doelstellingen.
Expliciete doelstellingen zijn doelstellingen die ik bij de instructie en/of op papier bij de
beschrijving van de praktische activiteit centraal stelde. Impliciete doelstellingen zouden hoogstens
eens genoemd kunnen zijn, maar daarvan verwacht ik dat geen van de leerlingen achteraf kan
onderschrijven dat dit een doelstelling was van die specifieke praktische activiteit.
Ten tweede lijkt het me nuttig om in tweede instantie duidelijk onderscheid te maken tussen
doelstellingen op effectiviteitniveau 1 en 2. Ik heb deze doelstellingen eerder al functiedoelen en
vormdoelstellingen genoemd. Dit is met name interessant als er gereflecteerd wordt op praktische
activiteiten die deel uitmaken van een leerlijn. Op deze manier kun je nog directer het karakter
van de doelstellingen naar de leerlingen communiceren, hetzij in de instructie, maar liever ook door
deze doelstellingen expliciet te vermelden in de beschrijving van de praktische activiteit.

Reflectiefase
Na de fase waarin de cursisten zich grondig verdiept hebben in de onderliggende doelstellingen
en deze ook voor (een aantal van) hun eigen opdrachten hebben vastgesteld, is de tijd rijp voor
reflectie op de effectiviteit van de praktische opdracht. Nogmaals: als cursusleider zou ik ervoor
kiezen om op dit moment deze fase vooraf te laten gaan aan de theoretische behandeling van de
twee effectiviteitniveaus en de twee kennisdomeinen, zoals ik dat heb uitgewerkt in tabel 6
(bewerkt naar Millar[2]). De deelnemers wordt gevraagd een tweetal praktische activiteiten in
gedachten te nemen die men zich goed herinnert; één die heel goed geslaagd is en een andere die
minder geslaagd was. Dit gedeelte van de cursus streeft drie doelstellingen na:
1. reflecteren of bij het uitvoeren van een bepaalde praktische activiteit daadwerkelijk bereikt
is wat je bedoelde te bereiken;
2. na te gaan hoe je dat weet, welk bewijsmateriaal je ervoor hebt;
3. een begin te maken met na te denken over hoe het (re-)ensceneren van een praktische
activiteit deze effectiever kan maken.

- Methodekaart om te reflecteren, effectiviteit vaststellen op niveau 1 en 2
Al eerder hebben we kennis gemaakt met de doelstellingen die de docent heeft om een
praktische activiteit uit te laten voeren. De docent heeft deze vervolgens vertaald in een
beschrijving van een activiteit. Terwijl de leerlingen de activiteit uitvoeren observeert de docent en
stelt vast of de leerlingen datgene doen en denken wat bedoeld was. Het ontwikkelen van dit type
vaardigheden noemde ik functievaardigheden. Is de instructie en de activiteit dusdanig dat de
leerling effectief met verwerving van dit soort vaardigheden bezig is, dan is de praktische activiteit
effectief op niveau 1. Als de leerling vervolgens na het uitvoeren van de praktische activiteit kan
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reproduceren wat hij/zij heeft onderzocht en waargenomen, en in staat blijkt te zijn de opdracht
als leermiddel in het licht van nieuw opgedane kennis en inzicht te kunnen beschouwen,
bediscussiëren en daarop te kunnen reflecteren, dan is de praktische activiteit effectief gebleken
op niveau 2. Voor het vast kunnen stellen van de effectiviteit van de opdracht op niveau 1 en 2 zijn
verdiepende vagen ontworpen, die op de methodekaart ingevuld moeten worden (zie figuur 5).
De reflectiefase ervaar ik als een kritisch moment in de huidige opzet van de cursus. Wellicht dat
zodra de introductie op deze reflectiefase uitgebreider en met meer theoretische achtergronden
wordt ingebed deze fase beter tot z’n recht komt, maar dat heb ik al eerder betoogd.
Waar ik -als lid van de cursusontwikkelgroep- tegenaan liep is dat de ruimte die er op de
methodekaart aangebracht is (zie bijlage 8) eigenlijk geen recht doet aan de manier waarop
gedachten hierover gedocumenteerd zouden moeten worden. Er is qua formulering wel voldoende
overeenkomst met het reflectiemodel op effectiviteitniveaus 1 en 2 (zoals weergegeven in figuur 5),
maar het huidige cursusmateriaal verdient een verbeterde layout om op adequate wijze te kunnen
reflecteren op de effectiviteit van de praktische opdracht. In de huidige vorm is er –mijns inzienspraktisch te weinig ruimte om een beschrijving te geven van de zaken die zich in elk domein van
tabel 1 afspelen of voordoen. Ik veronderstel dat de vorm van tabel 1 zoals ik hem heb ingedeeld
(aangepast naar Millar[2]) een praktischere layout vormt. Op de geredigeerde methodekaart wordt
eerst aangegeven welke doelstellingen per groep ten grondslag liggen aan deze specifieke
praktische activiteit. Vervolgens wordt in elk kwadrant beschreven welke doelstellingen
daadwerkelijk op niveau 1 en niveau 2, voor zowel het objectiveerbare domein als het conceptuele
kennisdomein zijn behaald. Het nieuwe ontwerp voor de methodekaart 2 (zie bijlage 9) is overigens
al wel aan de leden van de cursusontwikkelgroep overlegd, maar is nog niet getest.

- Praktische activiteiten evalueren op hun effectiviteit
Het is nuttig om heel scherp te kunnen beschrijven waar ‘m de kracht schuilt en waar ‘m
eventueel de schoen wringt bij een –al of niet zelf- ontworpen praktische activiteit. De vertaling
van de doelstellingen binnen de twee verschillende effectiviteitniveaus naar het evalueren daarop is
een lastige en kritieke stap, die bij deze methode (nog) niet lekker uit de verf komt. Dat komt
omdat je de effectiviteit van de praktische activiteit slechts globaal vast kunt stellen vanuit een
retrospectieve situatie, zonder aanvullende gegevens. Hierdoor kom je niet veel verder dan de
constatering dat er in de beschrijving, of de instructie, of de aanvliegroute vanuit de context
aanpassingen gedaan zouden moeten worden.

Ensceneringsfase: effectiever maken van praktische activiteiten
Als laatste fase van de training Getting Practical komt de enscenering van de praktische activiteit
aan de orde. Middels een ‘staging tool’ (in het Nederlands vertaald met Voorbereiden, Uitvoeren,
Evalueren), wordt onderzocht waar in het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
de effectiviteit kan worden verbeterd. Bij het cursusonderdeel (re-)enscenering worden de
deelnemers in vier groepjes verdeeld. Elk cursusgroepje reflecteert op een verschillend stadium
en/of aspect van de voorbereiding en uitvoering van de ontworpen praktische activiteit. Deze vier
aspecten zijn in de checklist (zie hieronder) aangegeven met een astrix. Elke groep schrijft
voorstellen op een poster en licht deze aandachtspunten toe voor de overige cursisten. Hieruit
komen ‘best practices’ naar voren, die als waardevolle tips meegenomen worden bij de
voorbereiding en (re-)enscenering van bestaande of reeds uitgevoerde praktische activiteiten.

- Checklist voor het ontwerp van een effectieve praktische activiteit
Uit het voorafgaande volgt een stappenplan voor het ontwerpen van een effectieve praktische
activiteit. Dat vormt een heel gedegen proces, waarbij eigenlijk allerlei aspecten expliciet worden
gemaakt die nodig zijn om achteraf vast te kunnen stellen of de ontworpen praktische activiteit ook
daadwerkelijk effectief is. Natuurlijk volgen er na het eerste jaar van uitproberen nog twee tot drie
jaar, waarin je op basis van de opgedane ervaring kleine aanpassingen zult willen plegen. Maar in
opzet zal de opdracht al wel effectief in elkaar steken.

Voorbereiding[16]
Doel






Wat wil je met de activiteit bereiken: kennis en inzicht / vaardigheden / onderzoeken of
ontwerpen?
Wat zijn de expliciete leerdoelen van de activiteit?
Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen dit weten?

De praktische activiteit zelf (*)
Heeft de activiteit een structuur?
Hoe wordt de activiteit uitgelegd?
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Hoe open is de activiteit?
Wat gaan de leerlingen doen met het gereedschap en de materialen?
Hoe gaan de leerlingen vastleggen wat ze doen en waarnemen?

Leerlingen laten nadenken (*)

Wat zorgt ervoor dat leerlingen gaan nadenken?
Welke onderlinge discussie vindt plaats voor, tijdens en na de activiteit?
Hoe stimuleer je dat leerlingen er met elkaar over praten?

Differentiatie in niveau (*)

Hoe moeilijk is de procedurele uitvoering?
Hoe moeilijk is het om te begrijpen wat je doet?
Is differentiatie nodig?

Uitvoering (*)



Hoe ga je het succes vaststellen, welke criteria ga je daarbij gebruiken?
Hoe ga je aan de hand van die criteria de prestaties van de leerlingen beoordelen?

Evaluatie





Deden en zagen de leerlingen wat de bedoeling was te doen en te zien?
Konden de leerlingen het doel van de activiteit uitleggen?
Gebruikten de leerlingen bij discussies over de activiteit de vaktermen zoals dat je
bedoeling was?
Leerden de leerlingen wat de bedoeling was dat ze leerden?

Overgenomen uit het Nederlandse cursusmateriaal Getting Practical met dank aan Henny Kramers-Pals en
Peter L. Bom, vertaald naar Bunyan en Worley[16]
( )
* Deze 4 aspecten worden in het laatste deel van de cursus Getting Practical uitgebreid onder de loep
genomen, als onderdeel van de (re-)ensceneringsfase.

- Getting Practical brengt ‘best practices’ aan het licht
Zijn de methodekaarten Getting Practical in staat om ‘best practices’ aan te tonen? Daarover
ben ik minder enthousiast. Het lijkt me dat de bias bij een dergelijke beschouwing zoals ik dat nu
voor de eigen ontworpen praktische activiteiten heb uitgevoerd veel te groot is om daar
betrouwbare uitspraken over te doen. Ik denk wel dat je met de methode Getting Practical mag
zeggen welke beschrijvingen van praktische activiteiten in potentie effectief zullen zijn en welke
niet. Het hangt echter van zoveel factoren af of een uitgevoerde leeractiviteit wel of niet tot het
beoogde leerresultaat leidt, dat je er niet meer over kunt zeggen dan dat. Dat heeft natuurlijk
sterk te maken met allerlei visies vanuit het docentschap op hoe jij de onderzoekende houding bij
leerlingen wilt bevorderen en je eigen voorkeur(en) daarbij. Zo kwam ik in het voortgezet onderwijs
binnen met de wens om medische cases te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in twee
verschillende praktische activiteiten voor het vwo. Beide activiteiten steunen zwaar op zowel
procedurele belasting van leerlingen als de conceptuele cognitieve belasting. Ik ben de afgelopen
periode met vele didactici in aanraking gekomen die de contextuele maatschappelijke inbedding
meer nadruk wensen te geven en een ongemakkelijk gevoelen krijgen bij een halfbakken
wetenschappelijk sausje. Daar is veel voor te zeggen, zeker voor het havo. Toch denk ik dat ze het
met mij eens zijn als ik beweer dat je door sterk de focus te leggen op maatschappelijke relevantie
niet de meest optimale voorbereiding hebt genoten op een (wetenschappelijke) bètatechnische
vervolgstudie. Ik pleit er binnen het vwo graag voor om niet te makkelijk uit het oog te verliezen
dat het om een voorbereidende natuurwetenschappelijke opleiding gaat, niet alleen om de
ontwikkeling van een maatschappij kritische houding. Leerlingen op het vwo volgen binnen hun
schoolexamenprogramma tenslotte ook nog het vak ANW, anders dan de huidige havoleerlingen.
Uiteindelijk is de bevlogenheid en het enthousiasme van de docent een doorslaggevende factor
die in hoge mate bepalend is voor de motivatie van zijn leerlingen. Daar kan (het geven van) een
voorschrift voor het ensceneren van een praktische activiteit niet tegen op. Desondanks is de
methode Getting Practical een geweldig middel om op een systematische manier te komen tot de
kern van de vraag waarom we praktische activiteiten uit laten voeren door onze leerlingen. Daarbij
zoomt de cursus snel in op de doelen, opzet en effectiviteit van praktische leeractiviteiten.
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Er rest ons daarbij slechts één prangende vraag: Wat zouden we moeten doen om in het vervolg
systematischer aan te kunnen tonen of de leerlingen effectief met de leerdoelen op niveau 2 bezig
zijn geweest?
Ik hoop van harte dat er de komende periode, waarin we meer ervaring op zullen doen als collega’s
die de cursus Getting Practical gaan leiden, hieruit een aantal mooie ‘best practices’ zal volgen[15].
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6 - Future outlines en implementatie
"Practical work will always have a key role in science teaching. The challenge
is to find ways to make it a great deal more effective as a teaching and
learning strategy than it is at present . . .
Improvement is not a matter of doing more practical work, but of doing
better practical work.[2]"
Miller and Abrahams

Doelstellingen van school
- Variatie en/of samenhang binnen de profielen
De vakken van de tweede fase zijn gebundeld tot vier profielen. Hiermee is er een overgang
gerealiseerd van de vakkenpakketstructuur naar de profielstructuur[10]. Toch lijkt deze verandering
op het eerste gezicht groter dan deze in de praktijk uitpakt. Binnen elk profiel zijn er
profielkeuzevakken; keuzevariatie die op het specifieke profiel gericht zijn. Hierdoor hebben niet
alle leerlingen met hetzelfde profiel dezelfde profielvakken. Daarnaast zijn er nog aanvullende
keuzes te maken uit –een door de school bepaalde lijst van- monovakken. Deze keuze(s) maken het
geheel aan variatie binnen de profielstructuur tot een dusdanig onoverzichtelijk geheel, dat het in
onze praktijk zeker geen verbetering oplevert ten opzichte van de organiseerbaarheid van de
vakkenpakketstructuur.
Mede door de keuzevrijheid binnen de profielen weten de bètatechnische vervolgopleidingen
niet met welke voorkennis de leerlingen aan hun opleiding beginnen[9]. Als gevolg daarvan zijn de
doorstroomprofielen, de eisen die de vervolgopleidingen stellen aan de gekozen vakken binnen het
profiel, van de bètatechnische vervolgopleidingen nog even rigide en weinig gevarieerd. Als
voorbeeld kan ik de situatie noemen waarin leerlingen met op zich het juiste bètaprofiel toch niet
door kunnen stromen naar de gewenste bètatechnische vervolgopleiding, omdat zij b.v.
natuurkunde binnen hun profiel missen/hebben laten vallen. In die zin is het een hele opgave voor
de leerling, de ouders en de school om het keuzeproces goed te laten verlopen[14].
CSG Calvijn heeft destijds (ontwikkelingstraject vanaf 2005) de mogelijkheid om de twee nieuwe
bètavakken NLT en WiD in te voeren met beide handen aangegrepen. Het geheel aan het aantal
uren dat besteed wordt aan alle bètavakken gezamenlijk in het NG en NT profiel op het vwo is
namelijk sterk teruggebracht na invoering van de herziene tweede fase. Ik heb destijds de
mogelijkheid opgevat als een noodzakelijkheid, in het belang van een gedegen opleiding van de
leerling. Met name de keuze voor WiD (wat alleen kan met het vak WiB in het profiel) is een pré
voor die leerling die kiest voor een vervolgopleiding aan een Technische Universiteit. NLT is tevens
ingevoerd als tegemoetkoming aan de vermindering van het aantal bètauren binnen de
natuurwetenschappelijke profielen NG en NT (zie tabel 2). NLT is een relatief nieuw
multidisciplinair bètavak met vijf pijlers: natuur-, schei-, wiskunde, biologie en aardrijkskunde.
Vwo opleiding
Natuurkunde

Oude

Herziene

2de fase

2de fase

560 slu

480 slu

Natuurkunde

Havo opleiding

Oude

Herziene

2de fase

2de fase

440 slu

400 slu

Scheikunde

520 slu

440 slu

Scheikunde

280 slu

320 slu

Wiskunde

760 slu

600 slu

Wiskunde

320 / 440 slu

320 / 360 slu

Biologie

480 slu

480 slu

Biologie

320 slu

400 slu

ANW

160 slu

120 slu

ANW

160 slu

-

Bètaprofiel: in totaal 340 slu minder

Bètaprofiel: in tot. ongeveer 140 slu minder

4.

Tabel: Bovenstaande tabellen laten zien dat een leerling met een dubbelprofiel nu fors minder bèta-profieluren
minder in hun rooster vertegenwoordigd zien in vergelijking met de oude 2de fase.

Vakoverstijgende vaardighedendidactiek
- Nadruk op vaardigheden
Naast concepten en contexten, zeg maar de theoretische kennisopbouw binnen de discipline, is
er binnen de natuurwetenschappelijke vakken ook ruime aandacht voor het opdoen van
experimentele, ontwerp, modelvorming en instrumentele vaardigheden. Deze vaardigheden staan –
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overigens wel op identieke wijze beschreven in het examenprogramma van elk individueel monobètavak[13]. Deze vaardigheden laten zich onderbrengen in drie categorieën (zie tabel 5). De profieloverstijgende vaardigheden zijn algemene vaardigheden, die overigens wel gericht zijn op
bètavakinhoudelijkheid. Het reflecteren op het leerproces kan voor een moderne vreemde taal een
heel andere bezigheid zijn dan de gehanteerde reflectie op het leerproces bij een bètavak. Toch is
het leren reflecteren niet iets dat alleen bij het bètaprofiel aan de orde komt en is daarom een
profieloverstijgende vaardigheid.
Daarnaast zijn er vakspecifieke en bèta-profielvaardigheden. Deze vaardigheden richten zich op
activiteiten van leerlingen binnen een context, waarbij handelingen centraal staan die voor de
uitvoering van de natuurwetenschap essentieel zijn. Het logisch redeneren, het ontwerpen of
onderzoeken, de vaardigheid om relaties binnen een model te brengen, het kunnen hanteren van
apparatuur die voortgekomen is uit de technologische vooruitgang binnen de natuurwetenschap; al
deze factoren nemen een belangrijke plaats in binnen de aan te leren gedragsaspecten en attitude
van leerlingen. Wordt er binnen de opleiding te weinig aandacht besteed binnen het schoolexamen
aan het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, dan missen de leerlingen de vaardigheid om op
praktische wijze aan toetsing van hypotheses en waarheidsvinding deel te nemen.
De overkoepelende vakvernieuwingscommissie bèta5 komt in het rapport ‘Samenhang in de
natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo’ (december 2010) niet verder dan de volgende
formulering: Om samenhang op basis van vaardigheden tussen de natuurwetenschappelijke vakken
te vergroten kunnen op macro- en meso-niveau binnen het schoolexamen afspraken worden
gemaakt[13].
Profieloverstijgende vaardigheden Bèta-profielvaardigheden

Vakspecifieke vaardigheden

Informatievaardigheden

Onderzoeken

Technisch-instrumentele vaardigheden

Communiceren

Ontwerpen

Vaktaal, conventies en notaties

Reflecteren op leren

Modelvorming

Oriëntatie op studie en beroep

Redeneren
Waarderen en oordelen
Reken- en wiskundige vaardigheden

5. Tabel: Vaardigheden kunnen worden opgesplitst in profieloverstijgende vaardigheden, bètaspecifieke vaardigheden en
monovakspecifieke vaardigheden.

Doelstellingen per vakgroep
Op een school waar veel kan, waar een sterke traditie gecombineerd met een kritische, op
verbetering gerichte bètacultuur heerst, is het nodig om vakgroepspecifieke nadruk op kennis- en
vaardigheidsontwikkeling duidelijk te krijgen. Alleen als deze aspecten breed gedragen en volledig
duidelijk zijn, levert dit op dat we vervolgens na kunnen denken over het benutten van elkaars
sterke punten en het opvangen van lacunes. Wellicht blijk dan dat er duidelijke(re) keuzes gemaakt
moeten worden door de school om een krachtige samenkomst van kennis en vaardigheidontwikkeling te garanderen. Als dit in het belang van de leerling is, dan is een keuze voor minder
grote keuzevrijheid maar meer differentiatie van niveau binnen de groep leerlingen binnen de
profielvakken, een weloverwogen en juiste keuze.

Samenhang in praktijk
- Verticale samenhang
Op CSG Calvijn bestaan grote verschillen in het belang dat de individuele bètadocent hecht aan
praktische activiteiten. Met name de mate van reflectie op het door de leerlingen geleverde werk
en de didactische inzet van de opdrachten is weinig objectiveerbaar gebleken in de beginjaren van
het tweede fase onderwijs. Aanvankelijk was een vormvoorschrift van 40% tot 80% aan becijferde
praktische opdrachten van kracht binnen het schoolexamencijfer. Overigens is de term praktische
opdracht iets ruimer dan de door mij in dit stuk gehanteerde term praktische activiteit (zie
definiëring op blz. 5). Al vrij snel werden verlichtingsmaatregelen gepubliceerd om dit percentage
meer in balans te brengen met de toenmalige onderwijsstructuur. Vanaf die tijd hebben we op het
CSG Calvijn een cijfermatige inbreng van 20% aan praktische opdrachten bij de natuurwetenschappelijke vakken gehanteerd. Een drietal jaar geleden heeft men ervoor gepleit in het havo dit
percentage op 30% te brengen; een didactische benadering implicerend die meer aansluit bij de
havoprofilering, als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Daarbij zijn echter alleen de
beoordelingen cijfermatig aangepast, niet het (biologisch) praktisch onderwijsprogramma. Dezelfde
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praktische activiteiten worden uitgevoerd om functiedoelstellingen te realiseren, hetzelfde geldt
voor vormdoelstellingen.

- Bruggen slaat tussen theorie en praktijk

Een veelgehoorde klacht over het voortgezet onderwijs is dat het te theoretisch is van aard[1].
Het voorbereidend onderwijs richt zich vaak op kennis en inzicht in de structuur en opbouw van het
monovak en laat daarbij nog onvoldoende de relatie zien met de (natuurwetenschappelijke)
ontwikkelingen buiten de school. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan bij het slaan van een brug
tussen de theoretische structuur en opbouw binnen het vak (concepten) en de complexe
werkelijkheid van vraagstukken en problemen in de natuurwetenschap, het bedrijfsleven en de
maatschappij (toepassingsgerichte contexten). Het probleemgestuurd onderwijs, waarbij scholieren
aan de slag gaan met door de omgeving van de school gegenereerde problematiek kan zich
verheugen in het steeds verder doorontwikkeld technasiale onderwijsconcept.

- Horizontale samenhang
Vakoverstijgend projectmatig onderwijs op CSG Calvijn, dat zich met name uitte in gelijktijdige
behandeling van overlappende (mono)vakinhouden en het uitvoeren van gemeenschappelijke
praktische activiteiten, is in 2004-2005 van de grond getild. Als voorbeeld van het Energieproject is
er nog één praktische activiteit in de biologische leerlijn behouden: de sterkte van papierprofielen.
Bij het vak techniek maten de leerlingen de belastbaarheid van verschillend gevormde profielen, uit
A4-papier vervaardigd. Bij biologie, binnen de context van functie en vorm van botten, werden de
onderzoeksgegevens gebruikt om een natuurwetenschappelijk verslag te schrijven. Op die manier
hebben we getracht om activiteiten die vanouds toch al deel uitmaken van het onderwijsprogramma
op CSG Calvijn te schakelen.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat verdere beoogde samenhang tussen bèta-monovakken niet of
onvoldoende is gerealiseerd, al helemaal niet in de bovenbouw van de tweede fase. Nu dient er zich
een tweede mooie mogelijkheid aan om vanuit drie gemeenschappelijke karakteristieken van de
natuurwetenschappelijke disciplines vakoverstijgend bezig te gaan, namelijk: 1. kernconcepten,
2. denk- en werkwijzen en 3. thema’s.

Invoeringstraject vakvernieuwing
Nu de invoeringscommissies van de vernieuwde bètavakken, natuur-, scheikunde en biologie het
eindadvies hebben voltooid[11] (december 2010) en de goedkeuring van minister Marja van
Bijsterveldt heeft, is invoering vanaf 2013 een feit. Dit betekent dat de concept-context benadering
voor zowel de havo als vwo-opleiding, vergezeld door nieuwe centraal- en schoolexameneindtermen, gestalte gegeven moet worden. Daarbij lijkt het vanzelfsprekend om van lesmateriaal
dat in den lande ontwikkeld en getest is gebruik te gaan maken. Bij afzonderlijke bètavakken
kunnen keuzemodules opgenomen worden binnen de vakinhoudelijke leerlijn, die in samenwerking
met het hoger onderwijs (bij voorkeur uit de regio) ontwikkeld is, zoals dat nu al het geval is binnen
het nieuwe bètavak NLT. Overigens komt bij het vak NLT 50% tot 70% van het schoolexamencijfer
tot stand door het uitvoeren van praktische activiteiten.

- NLT is voorloper van vakvernieuwing
Sinds 2007 staat het scholen vrij om het geïntegreerde bètavak Natuur Leven en Technologie
(NLT) in te voeren. Dit nieuwe bètavak dient qua inhoudelijke uitwerking als een kweekvijver voor
vakdidactiek. De heersende opvattingen over contextrijk onderwijs, dat al vanaf de jaren 70 van de
vorige eeuw een begrip is, met name in het wiskunde onderwijs, zijn hierin verheven tot exponent.
Juist daardoor is het mogelijk om leerlingen die niet alle monovakken in hun profiel
vertegenwoordigd hebben toch vakinhouden bij te brengen, die uit deze context voortkomen. Dit
gegeven is van recentere datum en wordt betiteld als concept-context-benadering. Slechts die
concepten die echt relevant zijn voor de context moeten geleerd, begrepen en toegepast kunnen
worden in nieuwe contexten. Het is daarbij de uitdaging om een team van docenten op te bouwen
dat zich ten doel stelt om dit nieuwe en jonge bètavak op te bouwen. Daarvoor is bereidheid om
didactisch vernieuwend bezig te gaan met collega’s van andere vakgebieden onmiskenbaar de
belangrijkste factor. Tevens dient er een aantal andere randvoorwaarden uitgewerkt te worden die
–vaak organisatorisch- een hele uitdaging vormen binnen school. Desalniettemin werpt het vak z’n
vruchten af als voorloper van de concept-context-benadering binnen het voortgezet onderwijs,
zowel voor de leerlingen, het docentenkorps, als de onderwijsinstelling als geheel.
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Bijlagen
Bijlage 1: Methodekaart om doelstellingen te inventariseren
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Bijlage 2: Vaststelling van beoogde doelstellingen vwo
Bij het in retrospectief aankruisen van de beoogde doelstellingen komt er –in sommige
gevallen- een verrassend lange lijst van doelstellingen naar voren. Het lijkt erop dat ik alle
redenen om de zelf ontworpen praktische activiteiten het opgevoerd als doelstelling.
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Bijlage 3: Vaststelling van expliciete doelstellingen vwo
Het aantal redenen om praktische activiteiten uit te laten voeren overtreft het aantal
gecommuniceerde doelen; vandaar dat de wel gecommuniceerde doelstellingen met groen
als expliciete doelstellingen zijn gekenmerkt.
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Bijlage 4: Vaststelling van beoogde doelstellingen havo
Bij het in retrospectief aankruisen van de beoogde doelstellingen komt er –in sommige
gevallen- een verrassend lange lijst van doelstellingen naar voren. Het lijkt erop dat ik alle
redenen om de zelf ontworpen praktische activiteiten het opgevoerd als doelstelling.
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Bijlage 5: Vaststelling van expliciete doelstellingen havo
Het aantal redenen om praktische activiteiten uit te laten voeren overtreft het aantal
gecommuniceerde doelen; vandaar dat de wel gecommuniceerde doelstellingen met blauw
als expliciete doelstellingen zijn gekenmerkt.
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Bijlage 6: Vaststelling van functie- en vorm doelstellingen vwo
Bij het vaststellen hoe verschillende doelen zich manifesteren binnen het grote geheel van een
doorlopende leerlijn, lijkt het zinvol om functiedoelstellingen (wat moet de leerling kunnen en
kennen om de praktische activiteit uit te voeren zoals die is bedoeld) en vormdoelstellingen (kan de
leerling achteraf beredeneren waarom hij de praktische activiteit heeft uitgevoerd en kan deze het
idee, concept, (impliciete) doelstelling bediscussiëren en evalueren).
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Bijlage 7: Vaststelling van functie- en vorm doelstellingen havo
Bij het vaststellen hoe verschillende doelen zich manifesteren binnen het grote geheel van
een doorlopende leerlijn, lijkt het zinvol om functiedoelstellingen (wat moet de leerling
kunnen en kennen om de praktische activiteit uit te voeren zoals die is bedoeld) en
vormdoelstellingen (kan de leerling achteraf beredeneren waarom hij de praktische
activiteit heeft uitgevoerd en kan deze het idee, concept, (impliciete) doelstelling
bediscussiëren en evalueren).
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Bijlage 8: Methodekaart om te reflecteren: effectiviteit bepalen op niveau 1 en 2
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Bijlage 9: Geredigeerde methodekaart om te reflecteren: effectiviteit
bepalen op niveau 1 en 2
Bij het reflecteren op de doelstellingen van de verschillende effectiviteitniveaus is ruimte nodig om
te beschrijven welke zaken, welke waarnemingen en welke gedragingen van de leerlingen bij de
docent zijn opgevallen tijdens of na het uitvoeren van een praktische activiteit. De methodekaart
zou een ingang moeten verschaffen om vast te stellen of bij een bepaalde proef of andere
praktische activiteit daadwerkelijk bereikt is wat je bedoelde te bereiken. Daarnaast is er ruimte
om na te gaan hoe je dat weet, welk bewijsmateriaal je ervoor hebt. Tot slot is er ruimte om een
begin te maken met na te denken over hoe het ensceneren van een praktische activiteit deze
effectiever kan maken.
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