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Samenvatting 
 

 

Dit proefschrift beschrijft een in 2008 gestart ontwikkelingsonderzoek naar een 

leerlijn modelleren. De binnen dit onderzoek ontwikkelde leerlijn is geïnte-

greerd in het natuurkundecurriculum en begint al in de onderbouw, halverwege 

klas 2 havo-vwo. De leerlijn is getest in de schoolpraktijk, in meerdere ontwerp-

cycli. Momenteel beslaat de leerlijn de gehele onderbouw. Onder modelleren 

wordt binnen dit onderzoek een uitgebreid proces verstaan, aansluitend bij de 

door de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo geformu-

leerde algemene modelleercompetentie: “De kandidaat kan een realistische 

contextsituatie analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen 

naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model 

toetsen en beoordelen.” In de leerlijn ligt de nadruk op modelleren op de 

computer. Er is daarbij gekozen voor grafisch modelleren, een benadering die 

gebaseerd is op de systeem dynamica van Forrester, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een zogenaamd grafisch modelleertool. Binnen de leerlijn is 

modelleren systematisch gecombineerd met experimenteren en meten. Door 

middel van experimenten leren de leerlingen de te modelleren realistische 

situaties kennen vanuit een fysisch perspectief. De meetgegevens worden 

gebruikt voor evaluatie en validatie van de modellen. In dit proefschrift worden 

het ontwerp van de leerlijn en de onderzoeksresultaten van het project 

gepresenteerd.  

 

Modelleren wordt gezien als veelbelovend voor onderwijsdoeleinden, 

maar het is nog niet duidelijk hoe leerlingen op een effectieve manier kunnen 

leren om te modelleren en hoe leerlingen effectief natuurkunde kunnen leren 

door middel van modelleren. Belangrijke vragen zijn aan welke eisen een 

leerlijn moet voldoen om effectief te zijn, en wat er bereikt kan worden met 

onderbouwleerlingen. 

 

1:  Wat zijn eigenschappen van een effectieve leerlijn grafisch modelleren in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs? 

2: In welke mate kunnen leerlingen die deze leerlijn doorlopen leren om te 

modelleren? 

 

Bij de bestudering van situaties en verschijnselen wordt het traditionele 

natuurkunde-onderwijs beperkt door de wiskundige mogelijkheden van de 

leerlingen. Veel van de bestudeerde situaties zijn niet realistisch, maar vereen-

voudigd. Leerlingen zijn zich niet altijd bewust van de aannames die zijn 

gemaakt, en zijn zich er zelfs vaak niet van bewust dat ze in feite modellen 
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bestuderen. Het gevolg kan zijn dat leerlingen geen verbinding leggen tussen de 

werkelijkheid en de schoolnatuurkunde. Door middel van modelleren kunnen 

realistischere onderwerpen bestudeerd worden en een meer modelmatige 

benadering kan leerlingen meer bewust maken van de aannames die gemaakt 

worden. De realistischere onderwerpen zijn waarschijnlijk ook complexer. De 

vraag is, in hoeverre leerlingen de natuurkunde van zulke complexere onder-

werpen kunnen begrijpen. Een andere vraag is hoe de natuurkundige en 

wiskundige inhoud van het programma wordt beïnvloed door integratie van 

modelleren. 

 

3: In hoeverre kunnen de leerlingen de natuurkunde van de realistischere en 

meer dynamische verschijnselen binnen een leerlijn modelleren begrijpen? 

4: Hoe wordt de wiskundige en natuurkundige inhoud van het onderbouwpro-

gramma natuurkunde beïnvloed door een leerlijn modelleren? 

 

De kern van het antwoord op de eerste onderzoeksvraag bestaat uit de 

richtlijnen die we hebben gebruikt voor het ontwerp van de leerlijn en die zijn 

voortgekomen uit de eerste, verkennende studies. De richtlijnen worden 

beschreven in hoofdstuk 5, de verkennende studies worden beschreven in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4. De antwoorden op de overige onderzoeksvragen staan 

in hoofdstuk 8 en zijn gebaseerd op bevindingen in de voorafgaande hoofdstuk-

ken. 

 

De eerste richtlijn voor het ontwerp van de leerlijn gaat over het opbou-

wen van oriëntatiebases voor nieuwe concepten. Voor de andere leerlijnen is er 

onderscheid gemaakt tussen twee didactische schalen:  

(1) een kleinere schaal, van een ‘modelleersequentie’. Daarmee bedoelen we 

een individuele modelleeractiviteit samen met de reeks ondersteunende 

leeractiviteiten daar omheen (inclusief de experimenten).  

(2) een grotere schaal, om de volgorde van de verschillende activiteiten en 

vereiste competenties te beschrijven.  

Sommige van de richtlijnen voor de modelleersequenties zijn afgeleid uit het 

modelleerproces, maar veel van die richtlijnen zijn gebaseerd op de overeen-

komst, vastgesteld tijdens het onderzoek, tussen modelleren en practicum. Op 

grotere schaal beschouwen we de leerlijn als opgebouwd uit vijf nauw verwe-

ven deel-leerlijnen, namelijk leerlijnen betreffende (1) het gebruik van de 

modelleersoftware, (2) grafieken, (3) variabelen en formules, (4) grafische 

modellen, en (5) evaluatie en aard van modellen. In hoofdstuk 5 wordt de 

leerlijn in detail beschreven in termen van deze deel-leerlijnen. 

 

De tweede onderzoeksvraag wordt besproken vanuit verschillende in-

valshoeken in hoofdstuk 8. Binnen de beperkingen van dit onderzoeksproject is 

de meeste aandacht uitgegaan naar de deel-leerlijn over variabelen en formules 

en de deel-leerlijn over grafische modellen. De deel-leerlijn over variabelen en 
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formules wordt in detail beschreven in hoofdstuk 6. Problemen die het gevolg 

bleken van een te beperkt variabele- en formulebegrip, zoals is vastgesteld in 

hoofdstuk 4, zijn opgelost door leerlingen operationele definities te geven van 

variabele en van formule, door hen formules te laten gebruiken in de computer 

leeromgeving, en door leerlingen zelf eenvoudige formules te laten construe-

ren. De vooruitgang met betrekking tot de constructie van formules door 

leerlingen mag veelbelovend genoemd worden als we de resultaten van deze 

leerlingen vergelijken met resultaten van bovenbouwleerlingen bij ander 

modelleeronderzoek. De deel-leerlijn over grafische modellen wordt in detail 

beschreven in hoofdstuk 7. Leerlingen hebben met succes gewerkt met ver-

schillende grafische modellen en hebben ook zelf eenvoudige grafische model-

len geconstrueerd op basis van gegeven vergelijkingen. Maar slechts een deel 

van de leerlingen heeft de grafische diagrammen volledig correct begrepen. De 

onderzoeksresultaten wijzen uit dat een incorrect begrip van de grafische 

diagrammen verborgen kan blijven doordat leerlingen bij het interpreteren van 

de diagrammen gebruik kunnen maken van hun begrip van de realistische 

situatie die gemodelleerd is. Alleen als leerlingen zelfstandig grafische modellen 

moeten construeren, blijkt dat de grafische diagrammen niet goed begrepen 

worden. De grafische diagrammen maken de onderliggende mathematische 

structuur onvoldoende duidelijk voor leerlingen. 

 

Wat betreft de derde onderzoeksvraag: leerlingen hebben in het alge-

meen weinig problemen met het aanvaarden van deze verschijnselen. Het 

bereikte begripsniveau verschilt, maar in het algemeen beantwoorden leer-

lingen die natuurkunde in de bovenbouw willen gaan kiezen toetsvragen over 

de meer ingewikkelde verschijnselen correct. Voor zover leerlingen deze 

verschijnselen slechts gedeeltelijk begrijpen vormt dat geen beperking voor het 

vervolg van de leerlijn, omdat volgende stappen niet afhangen van een com-

pleet begrip van deze verschijnselen. 

 

Bij de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag onderscheiden we 

vier manieren waarin de inhoud van het curriculum is aangepast, namelijk door: 

1. de introductie van modelleersequenties, 

2. de introductie van meer ingewikkelde onderwerpen uit de natuurkunde, 

3. een verandering van de wiskundige inhoud, die noodzakelijk was voor het 

modelleren, en 

4. een verandering in de kijk op natuurkunde. 

Op het eerste gezicht zou men kunnen verwachten dat de wiskundige belasting 

van de leerlingen verminderd wordt door modelleren maar dit onderzoek laat 

zien dat modelleren juist hogere eisen stelt met betrekking tot abstract 

wiskundig inzicht dan gebruikelijk is in de onderbouw. Sommige natuurkundige 

onderwerpen zijn meer intensief bestudeerd en op een hoger niveau als gevolg 

van de integratie van modelleren. Dat ging echter ten koste van aandacht voor 

andere onderwerpen. Tenslotte merken we op dat leren modelleren tijd kost, 
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maar dat het gaat om nuttig bestede tijd, omdat modelleren een waardevolle 

algemene vaardigheid is, die ook gebruikt kan worden in andere disciplines. 

 

Dit onderzoeksproject heeft aangetoond dat het mogelijk is om te star-

ten met modelleren in de onderbouw, onder de voorwaarde dat voldoende 

aandacht wordt besteed aan problemen die leerlingen hebben met bepaalde 

aspecten van modelleren. De bedoeling is dat de leerlijn verder wordt ontwik-

keld in de bovenbouw. 

 


