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Deze dissertatie bestaat uit drie delen 

 De dissertatie, waarin verslag wordt gedaan van het ontwerp én toetsing 

van drie lesprogramma's, alsmede van implementatieprocessen om het 

schijfonderwijs in de bovenbouw van het vwo op een school te beïnvloeden. 

 Een bijlagenrapport (deze tekst), dat precieze gegevens bevat van ieder van 

de drie onderwijsprogramma's, tekstbeoordelingsinstrumenten enzovoorts. 

 Een handreiking met verantwoording voor zaakvakdocenten hoe een gene-

riek schrijfonderwijsmodel diensten kan bewijzen om leerlingen te onder-

steunen in hun vakinhoudelijke ontwikkelen en hun vaardigheid om profiel-

werkstukken te schrijven. 
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BIJLAGE A 

INVENTARISATIE SCHRIJFOPDRACHTEN VAN 1-VWO T/M 6-VWO1 

  

Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

Aardrijkskunde  Onderzoeksverslag: 

Beantwoorden 

onderzoeksvragen 

Onderzoeksverslag: 

Beantwoorden on-

derzoeksvragen en 

hypothese 

Onderzoeksverslag 

op basis van bron-

nen met oorzaak-ge-

volg redenaties en 

APA ref. 

 Betoog over ont-

bossing tropisch 

regenwoud op 

basis van bron-

nen en APA ref. 

 

  Verslag Goodwood 

project op basis van 

bronnen in betoog-

vorm met stelling en 

APA ref. 

    

Biologie Onderzoeksverslag Onderzoeksverslag: 

zie 1-vwo 

Geen biologielessen Onderzoeksver-

slag, nu met uit-

gebreidere inlei-

ding met tekst op 

basis van bronnen 

en APA ref. 

Wetenschappe-

lijke poster met 

kernideeën uit 

bronnen met 

APA ref. 

Onderzoeksverslag 

met in de inleiding 

een synthesetekst 

met APA ref. 

Verslag Goodwood: 

zie aardrijkskunde 

Poster /PowerPoint: 

 

1 Schrijfopdrachten die leerlingen tegenkomen in hun loopbaan op het Revius Lyceum Doorn 2018-2019 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

Kerngedachten op-

schrijven 

uit bronnen. 

Onderzoeksver-

slag met in de in-

leiding een syn-

thesetekst met 

APA ref. 

Beeldende 

vorming 

Beeldanalyse beschou-

wend werkstuk met ei-

gen mening en bron-

vermelding. Het kan 

een biografie zijn of 

een analyse van een 

kunststroming, alles aan 

de hand van door de 

docent gestelde vragen. 

Zie 1-vwo (Neder-

landstalig). Verder 

richting 6-vwo 

wordt de analyse 

uitgebreider en de 

moeilijkheidsgraad 

hoger  

Nederlandstalig 3-

vwo, zie 1 en 2-vwo  

Zie 1, 2 en 3-vwo. 

Er worden per 

leerjaar steeds 

hogere eisen aan 

de opdrachten 

gesteld.  

 Maken uittreksels 

van examenteksten. 

Minibiografie van 5 

regels over 36 kun-

stenaars met de 

daarbij behorende 

vragen/doelstellin-

gen. 

 

 

CKV    Onderzoeksver-

slag met vaste 

structuur en uit-

eenzettende, be-

schouwende en 

betogende ele-

menten. 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

Duits     Persoonlijke brief 

schrijven volgens 

vaste regels 

Zakelijke brief schrij-

ven volgens vaste re-

gels 

Economie   Beantwoorden vra-

gen uit het boek. 

Vaak oorzaak-gevolg 

redenaties, geformu-

leerd in volledige 

antwoorden. 

Ondernemingsplan. 

Beantwoorden 

vragen uit het 

boek. Vaak oor-

zaak-gevolg re-

denaties 

Beantwoorden 

vragen uit het 

boek. Vaak oor-

zaak-gevolg re-

denaties. 

Werkstuk over 

actualiteiten. 

Beantwoorden vra-

gen uit het boek. 

Vaak oorzaak-gevolg 

redenaties 

Engels E-mail en book report 1) Brief/verhaal 

m.b.v. de Past Sim-

ple. 2) Schrijfop-

dracht aan de hand 

van grammar + vo-

cab 3) 5 verschil-

lende oefenop-

drachten 

Schrijven van e-mail 

en blog 

Practice writing 

assignments 

Writing 200-300 

words 

Argumentative 

essay met APA 

ref. 

Literary essay 

met APA ref. 

Formele brief 

met APA ref. 

Schrijven van 

Glossy met APA 

ref. 

Bloemlezing over 

gedichten uit ver-

schillende stromin-

gen, APA ref. 

Engels tto Korte schrijfopdrachten: 

e-mail, short story, arti-

cle 

Korte schrijfop-

drachten: e-mail, ar-

ticle, essay, speech. 

Work Experience Re-

port, Exchange Re-

port  

Geen tto Geen tto Geen tto 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

Liddington ex-

change report 

Cambridge Certifi-

cate: essay, letter, ar-

ticle, report, review 

IB    Practice writing 

assignments 

200-300 words 

 

Compare and 

contrast essay 

Literary essay 

Korte schrijfop-

drachten uit 

schoolboek 

Argumentative 

essay for Essay 

Writing Contest 

Nuffic 

Compare contrast 

essay, Essay about 

two previously un-

seen text, APA ref. 

Literary essay, APA 

ref. 

Veel korte schrijfoe-

feningen in class. 

Filosofie  Korte schrijfop-

drachten: het analy-

seren van argumen-

ten /tegenargumen-

ten (Nederlandstalig 

2-vwo) 

Korte schrijfopdrach-

ten: het analyseren 

van argumenten/te-

genargumenten (Ne-

derlandstalig 3-vwo) 

Een aantal ge-

structureerde ali-

nea’s in essay 

vorm, 200/400 

woorden. Geen 

APA ref. 

Schrijven van een 

filosofische dis-

cussie. Geen APA 

ref. 

Argumentatie oefen-

opdracht 

Argumentatief essay, 

APA ref. 

Frans Korte schrijfopdrachten 

in de vorm van e-mails 

Korte schrijfop-

drachten in de vorm 

van e-mails 

Korte schrijfopdrach-

ten in de vorm van 

e-mails 

Korte schrijfop-

drachten in de 

vorm van e-mails 

Schrijven van een 

brief n.a.v. een 

gelezen boek 

Brief n.a.v. een gele-

zen boek. 

Betoog in briefvorm 

Geschiedenis Twee korte teksten/bronnen uit lesboek: Lezen, essentie eruit halen, vergelijken en dan de verschillen opschrijven en verklaren. 

Verslagen, tijdlijnen en posters. 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

      Schrijven biografie, 

wel APA-bronnen-

lijst, geen ref. in tekst 

 

Godsdienst Schrijven van eigen 

scheppingsverhaal 

Verhalen, verslagen, 

samenvatting. 

Geen 

godsdienstlessen 

Keuze uit een uit-

eenzetting, een 

tijdlijn, het beant-

woorden van vra-

gen, een essay of 

een betoog, APA-

bronnenlijst 

Keuze uit verha-

lende, feitelijke of 

waarderende 

teksten, APA-

bronnenlijst 

Geen 

godsdienstlessen. 

Godsdienst 

tweetalig 

Samenvatting van ge-

hoord Bijbelverhaal 

Samenvatting van 

gelezen Bijbelver-

haal 

    

Klassieke talen Vertalingen en tekstanalyses in toenemende mate van moeilijkheid 

 

Maatschap-

pijleer 

- - - Beschouwing van 

dilemma m.b.v. 

drie diepergaande 

bronnen, ref vlg. 

APA 

Onderzoeksver-

slagen met be-

schouwende en 

betogende ele-

menten met APA 

ref. 

- 

M & O/ Bedrijf-

seconomie 

   Beantwoorden 

vragen uit het 

Beantwoorden 

vragen uit het 

Beantwoorden vra-

gen uit het 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

schoolboek, vaak 

oorzaak-gevolg-

redenaties. 

Onderneming-

splan. 

schoolboek, vaak 

oorzaak-gevolg-

redenaties. 

Schrijfopdracht 

over beleg-

gingen. 

schoolboek, vaak 

oorzaak-gevolgrede-

naties 

Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

Natuurkunde  Nauwkeurig be-

schrijven van waar-

neming en het be-

antwoorden van de 

onderzoeksvraag 

Practicumverslag 

met lesboek als bron. 

Practicumversla-

gen in vorm van 

invulbladen met 

lesboek als bron. 

Wetenschap-

pelijke poster en 

Onderzoeks-

verslag. 

 

Nederlands Zakelijke e-mail/brief, 

creatieve opdrachten, 

Samenvatting 

Artikel/ingezonden 

brief/instructie/ad-

vertentie: (aanlei-

ding, standpunt, 

twee argumenten, 

doel). 

Schrijfproject re-

clame/krant/eigen 

jeugdroman 

Samenvatting 

Betoog en beschou-

wing, geen bronver-

melding regels. 

Interview verslag. 

Column, folder 

Samenvatting 

Beschouwing met 

APA ref. 

Speech: verg. met 

betoog. 

Samenvatting 

Uiteenzetting 

Verslagen 

Leesautobiografie 

Beschouwing 

met APA ref. 

Poeziedossier 

Samenvatting 

 

Essay: Tekst met in-

formatieve, beschou-

wende, argumenta-

tieve en betogende 

aspecten, APA ref. 

Samenvatting 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

NLT     Onderzoeksver-

slagen met APA 

lit. lijst 

Zie 5-vwo 

Science Procesverslag: Beschrij-

ving van de stappen die 

zijn gezet bij een expe-

riment of waarneming. 

Geen verplichte inde-

ling en geen formu-

lering van onderzoeks-

vraag of probleemstel-

ling  

     

Scheikunde  Nauwkeurig be-

schrijven van waar-

neming en het be-

antwoorden van de 

onderzoeksvraag 

Practicumsverslag 

met lesboek is bron. 

Onderzoeksver-

slag, nu met uit-

breiding theorie 

en APA-bronnen-

lijst. 

Onderzoeksver-

slag, nu naast 

uitbreiding van 

theorie, ook het 

zelf bedenken 

van de methode. 

APA-bronnenlijst. 

Zie 5-vwo 

Spaans    Korte schrijfop-

drachten, bv. e-

mail, brief etc. 

Geen bronvermel-

ding. 

Zie 4-vwo. 

Geen bronver-

melding. 

Zie 4-vwo. 

Geen bronvermeld-

ing. 
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Vak 1-vwo 2-vwo 3-vwo 4-vwo 5-vwo 6-vwo 

WON (Weten-

schaps 

oriëntatie) 

   Synthesetekst op 

basis van bronnen 

over een weten-

schappelijk on-

derwerp. De es-

sentie uit verschil-

lende betrouw-

bare bronnen 

wordt samen met 

eigen kennis ge-

integreerd in een 

samenhangende 

synthese met APA 

ref. 
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BIJLAGE B 

EERSTE BEOORDELINGSSCHEMA ARGUMENTATIEVE SYNTHESETEKST2 

 Goed Voldoende Zwak Score 

Informatie  

Kernideeën 

Relevantie 

Juistheid 

Verwijzing naar bronnen in tekst 

APA-literatuurlijst 

- Alle kernideeën uit de bronnen komen aan 

bod:  

- Relevante informatie 

- Geen verkeerde info. 

- Er wordt correct en voldoende gerefereerd, ge-

citeerd en geparafraseerd, met juiste literatuur-

lijst 

-Diverse kernideeën komen aan 

bod 

- De informatie is grotendeels 

relevant 

- en grotendeels correct 

- Er wordt gerefereerd, geci-

teerd en geparafraseerd, maar 

niet altijd even goed 

- Niet of nauwelijks kernideeën uit 

de bronnen aanwezig 

- De tekst bevat irrelevante info 

- De tekst bevat verkeerde info 

- Er wordt niet of nauwelijks gere-

fereerd, geciteerd en geparafra-

seerd 

 

Integratie 

Verbinden van bronnen tot ei-

gen opvatting met weerlegging, 

argumentatie en uitweiding 

- Beide opvattingen zijn met elkaar vergeleken 

- Duidelijke conclusie door een compromis voor 

te stellen of een nieuw alternatief 

- de argumenten zijn goed overwogen 

- Beide argumenten zijn met el-

kaar vergeleken, maar niet ge-

heel in verhouding 

- er is geen duidelijke conclusie 

- Samenvatting i.p.v. integratie van 

bronnen: De twee opvattingen 

worden niet met elkaar vergeleken 

 

 

2 Vooroefening herfst 2018 
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- Zinnige uitweiding van de argumenten - de argumenten zijn matig 

overwogen 

- er is nauwelijks sprake van 

enige uitweiding 

- Er is geen conclusie en geen 

weerlegging 

- Er is niet of nauwelijks argumen-

tatie 

- noch uitweiding 

Samenhang 

Inhoudelijke opbouw wat be-

treft redeneerlijn 

Indeling in alinea’s, titel etc. 

- Logische en begrijpelijke redeneerlijn met rele-

vante titel, duidelijke probleemstelling in de inlei-

ding, beargumenteerd midden en duidelijk slot: 

4p 

- Geheel correcte lay-out en indeling 

- Matige redeneerlijn, bv. geen 

relevante titel, geen duidelijke 

probleemstelling, geen slot 

- Matig correcte lay-out en in-

deling 

- Geen logische en begrijpelijke re-

deneerlijn 

- Lay-out en indeling gebrekkig 

 

Taal 

Spelling en grammatica 

Interpunctie 

Woordkeus 

Stijl 

- Geen spelling en grammatica fouten 

- Correcte interpunctie 

- Goede en gevarieerde woordkeus 

- Stijl hoort bij het onderwerp 

- Een paar spelling en gramma-

tica fouten 

- niet altijd goede interpunctie 

- matige woordkeus, soms twee 

keer zelfde woord 

- Matige stijl 

 

- Veel spelling en grammatica fou-

ten 

- vaak verkeerde interpunctie 

- zwakke woordkeus, vaak zelfde 

woorden 

- stijl hoort niet bij genre 
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BIJLAGE C 

ONTWERP I RUBRIC 

Beoordelingsrubric synthesetekst WON: vul per regel (acht in totaal) de score in, (laatste kolom) en tel het totaal op (8 x 0 – 5 = max. 40p). 

 

Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst  Gemiddelde tekst  Sterke tekst Score 

0: Off Task 1 2 3 4 5  

Informatie: In hoeverre komen de kernideeën uit de bronnen terug in de synthesetekst? 

De tekst is 

niet geba-

seerd op de 

bronnen. 

Minder dan de helft van de kern-

ideeën zijn aanwezig. 

 Meer dan de helft van de kernideeën zijn aanwezig.  Alle kernideeën zijn aanwezig. .. 

De kernideeën worden onduide-

lijk of verkeerd beschreven. 

 
De kernideeën worden niet allemaal even duidelijk 

en correct omschreven. 

 
Alle kernideeën/argumenten worden dui-

delijk en correct omschreven. 

.. 
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Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst  Gemiddelde tekst  Sterke tekst Score 

Integratie: In hoeverre worden de kernideeën uit de bronnen met elkaar in verband gebracht en aangevuld met kennis/voorbeelden op basis van feiten? 

De tekst is 

niet geba-

seerd op de 

bronnen. 

De tekst lijkt op een opsomming 

van de samengevatte bronnen. 

De opvattingen uit de bronnen 

worden niet met elkaar in ver-

band gebracht.  

 De tekst probeert de informatie met elkaar te ver-

binden, maar niet alle kernideeën worden met el-

kaar in verband gebracht, of niet op een logische 

manier. Sommige stukken tekst zijn vrijwel letterlijk 

overgenomen uit de bronnen. 

 Alle opvattingen uit de bronnen zijn met 

elkaar in verband gebracht, in eigen taal. 

.. 

De ideeën uit de bronnen zijn in-

houdelijk niet verduidelijkt, of 

deze extra informatie berust niet 

op feiten. 

 
Er is enige uitweiding met eigen kennis, maar deze 

berust niet altijd op feiten. 

 
De ideeën uit de bronnen zijn inhoudelijk 

verduidelijkt met eigen kennis/inzich-

ten/feiten.  

.. 

Samenhang en structuur: Is er een redeneerlijn en indeling in alinea’s: Inleiding met introductie vraagstuk, kern met argumentatie en slot met samenvatting en eindcon-

clusie? 

De tekst is 

niet geba-

seerd op de 

bronnen. 

Er is geen logische en begrijpe-

lijke redeneerlijn. 

 De tekst is goed te volgen, maar de alinea’s vloeien 

niet altijd logisch in elkaar over. Het gebruik van 

signaalwoorden kan verbeterd worden. 

 De tekst leest makkelijk, de alinea’s vloeien 

logisch in elkaar over door een juist ge-

bruik van verbindingswoorden. 

.. 

De tekst mist verscheidene on-

derdelen (bv. inleiding en slot) en 

er staan elementen in het 

 
De tekst mist een onderdeel en/of de tekst hoort 

niet altijd thuis in een bepaalde alinea (bv er staat 

nieuwe informatie in het slot, de conclusie volgt 

niet echt uit de argumentatie). 

 
De tekst is correct in de gebruikelijke on-

derdelen verdeeld en de tekst hoort thuis 

in betreffende alinea (samenvatting 

.. 
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Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst  Gemiddelde tekst  Sterke tekst Score 

verkeerde deel van de tekst (bv 

het slot is verwerkt in de kern). 

beknopt en in andere woorden, conclusie 

o.g.v. de argumentatie). 

Taal en APA-verwijzing: Spelling, grammatica, interpunctie, verwijzing vlg. APA naar bronnen in tekst en er is een APA-literatuurlijst buiten de tekst 

De tekst is 

min of meer 

onbegrijpe-

lijk. 

Veel spelling, grammatica, inter-

punctie en APA-fouten. 

 Een paar spelling, grammatica, interpunctie en 

APA-fouten 

 Geen/nauwelijks spelling, grammatica, in-

terpunctie en APA-fouten. 

.. 

 Zwakke woordkeus, vaak zelfde 

woorden, stijl hoort niet bij genre. 

 Matige woordkeus, soms twee keer zelfde woord, 

en matige stijl. 

 Goede en gevarieerde woordkeus, pas-

sende stijl. 

.. 

     Totaal aantal punten: .. 
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BIJLAGE D 

ONTWERP II EN III RUBRIC 

Vul per criterium (Informatie, Integratie, Eigen inbreng, Samenhang & Structuur en Taal) de score in (0-100). 

 

Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst Tus-

senin 

Gemiddelde tekst Tus-

senin 

Sterke tekst Score 

0: Off Task   50  100 0-100 

Informatie: In hoeverre presenteert de synthese de argumenten uit de bronnen wat betreft a. Volledigheid, b. Correcte informatie?  

De tekst is 

niet geba-

seerd op de 

bronnen. 

 

a. Verre van volledig. Een paar 

argumenten uit de bronnen 

komen niet terug. 

 a. Vrij volledig, maar niet helemaal. Er 

is zeker een argument dat niet terug-

komt in de synthese. 

 

 a. Volledig: de synthese behandelt alle 

argumenten uit de bronnen. 

 

b. Er zijn argumenten die on-

duidelijk of verkeerd worden 

weergegeven, bijvoorbeeld 

omdat het letterlijk is overge-

nomen. 

 b. Een enkele keer is er een argument 

dat onduidelijk wordt weergegeven, 

bijvoorbeeld omdat het letterlijk is 

overgenomen.  

 b. Alle argumenten worden duidelijk in 

begrijpelijke eigen taal en correct 

weergegeven. 

.. 
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Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst Tus-

senin 

Gemiddelde tekst Tus-

senin 

Sterke tekst Score 

Integratie: In hoeverre worden de argumenten uit de bronnen met elkaar in verband gebracht? 

De tekst is 

niet geba-

seerd op de 

bronnen. 

De synthese presenteert eerst 

de ene bron, dan de andere. 

De argumenten van de twee 

bronnen zijn niet met elkaar 

verbonden. 

 Sommige argumenten van de bron-

nen zijn met elkaar verbonden, maar 

niet alle. 

 Steeds wordt een argument uit bron 1 

gekoppeld met een argument uit bron 

2.  

.. 

Eigen inbreng a. Verduidelijking: toelichting met kennis op basis van feiten en b. met waar nodig een kritische noot. 

Er is geen ei-

gen inbreng 

 

a. De argumenten uit de bron-

nen zijn inhoudelijk niet ver-

duidelijkt, of deze extra infor-

matie berust niet op feiten. 

 a. Er is soms toelichting, maar deze 

berust niet altijd op feiten. 

 a. De argumenten uit de bronnen zijn 

waar nodig inhoudelijk verduidelijkt 

met kennis gebaseerd op feiten. 

 

b. De argumenten worden niet 

waar nodig kritisch tegen het 

licht gehouden. 

 
b. Er wordt soms, maar niet vaak of 

niet duidelijk genoeg, waar nodig 

aangegeven wat er al dan niet deugt 

aan de argumenten uit de bronnen. 

 
b. De tekst maakt waar nodig duidelijk 

wat er al of niet deugt aan de argu-

menten uit de bronnen. 

.. 

Samenhang en structuur: Is er a. Samenhang: een redeneerlijn en b. Structuur: een indeling in alinea’s, er is een titel die de lading dekt, Inleiding met intro-

ductie vraagstuk (kwestie en relevantie), kern met argumentaties en slot met samenvatting en eindconclusie? 
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Niet aan-

wezig 

Zwakke tekst Tus-

senin 

Gemiddelde tekst Tus-

senin 

Sterke tekst Score 

 a. Er is geen logische en begrij-

pelijke redeneerlijn, verbin-

dingswoorden ontbreken 

veelal. 

 a. De tekst is goed te volgen, er zijn 

enkele zinnen waar de lezer zal stok-

ken.  

 a. De tekst is goed te volgen, de ali-

nea’s vloeien logisch in elkaar over 

door een juist gebruik van verbindings-

woorden. 

 

b1. De tekst mist een of meer 

onderdelen (bv. inleiding en 

slot) en  

b2. Er zijn stukken die in ver-

keerde delen van de tekst 

staan (bv het slot is verwerkt in 

de kern). 

 
b1. De tekst mist een onderdeel,  

b2. De tekst hoort niet thuis in een 

bepaald onderdeel (bv er staat 

nieuwe informatie in het slot, de con-

clusie volgt niet uit de argumentatie). 

 
b1. De tekst bevat de drie onderdelen,  

b2. Er is geen element dat in een ander 

deel van de tekst zou moeten staan 

(samenvatting beknopt en in andere 

woorden, conclusie o.g.v. de argumen-

tatie). 

.. 

 

 

Taal: a. Spelling, grammatica, interpunctie, markering door verwijzing naar bronnen en b. woordkeus en stijl. 

 a. Veel spelling, grammatica, 

interpunctie fouten en geen 

bronverwijzingen. 

 a. Een paar spelling, en/of gramma-

tica, en/of interpunctie fouten, en een 

paar bronverwijzingen. 

 a. Geen/nauwelijks spelling, gramma-

tica, interpunctie fouten, en met alle 

bronverwijzingen  

 

b. Zwakke woordkeus, vaak 

zelfde woorden, stijl hoort niet 

bij genre. 

 
b. Soms zwakke, en matig gevari-

eerde woordkeus en matige stijl. 

 
b. Goede en gevarieerde woordkeus, 

passende stijl. 

.. 
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TEKSTKWALITEITSSCHAAL: TEKSTEN MET TOELICHTINGEN  
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Tekst 1  Tekst 3  Tekst 5 

Tektoniek op aarde   Lagen Afrika en Zuid-Amerika vroeger tegen elkaar of 

niet? 

 Hoe en waarom worden theorieën algemeen geaccep-

teerd? 

Tot 1910 was de gehele mensheid overtuigd dat de con-

tinenten en dus de tektonische platen altijd zo gelegen 

hadden. Toen was daar Alfred Wegener die de ‘Conti-

nentale Drift’ introduceerde door middel van zijn boek: 

‘de oorsprong van de continenten en oceanen. Hij stelde 

vast dat miljoenen jaren geleden de continenten in el-

kaar lagen omdat hij had geconstateerd dat het ogen-

schijnlijk was dat de continenten tegen elkaar aan pasten 

als een soort puzzel. Hij had alleen nog geen goede ar-

gumenten om deze hypothese te onderbouwen dus 

kwam er al gauw veel tegengeluid van onder andere 

G.W. Lockefeer. In de rest van dit artikel wordt voortge-

borduurd op deze stelling en de overtuigingen van de 

betrokkenen.  

Wegener zegt dat de continenten wel bewogen moeten 

hebben aangezien er bodemmateriaal en diersoorten op 

verschillende continenten zijn aangetroffen die dus ooit 

op hetzelfde stuk land geweest moeten zijn. Het zwakke 

punt van zijn hypothese is dat er geen verklaring voor is 

dat de continenten bewegen. Meneer G.W. Lockefeer is 

van mening dat de optie er wel is dat de continenten be-

wegen, alleen mist het bewijs. Na de publicatie van het 

boek zijn veel wetenschappers aan de slag gegaan met 

de hypothese, en ze waren niet overtuigd omdat de the-

orie over magnetische mineralen niet bekend was. Pas in 

1959 ontdekte Harry Hess met een sonar dat er ge-

steente uit de bodem sijpelt, er was dus wel sprake van 

continentale drift.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

In deze tekst gaan we kijken of de continentale drift hy-

pothese nou waar of niet waar is. Deze theorie is dat 

continenten zoals Afrika en Zuid-Amerika vroeger tegen 

elkaar aan lagen, maar in de afgelopen miljoenen jaren 

uit elkaar zijn gedreven. Wegener heeft dit ooit bedacht 

maar klopt dit nou echt? En wat zou er aan zijn argu-

menten niet kunnen kloppen? Veel mensen wilde het wel 

geloven maar waarom?  

Het lijkt misschien onwaarschijnlijk maar toch dacht We-

gener dat het waar zou kunnen zijn. Alle continenten 

zouden vroeger tegen elkaar aan liggen. Dit zou kunnen 

omdat al je kijkt naar de kusten van alle continenten, ze 

precies in elkaar passen! (John Biram, 1966).  

Toch is het een erg zwakke theorie, ik bedoel welke echt 

goed bewijzen zijn hiervoor. Mensen willen het graag 

geloven, maar waarschijnlijk klopt het niet. Want hoe kan 

het dat die continenten van elkaar zijn weggedreven? 

Daar is nog geen duidelijk antwoord op. (Big History 

Project, 2019) 

Toch wilde mensen het erg graag geloven en zijn er een 

aantal theorieën bedacht waarop de ‘continentale drift 

hypothese’ waar zou kunnen zijn.  

Er zou in 1950 een theorie zijn bedacht over een aarde 

met een magnetisch veld. Er zijn mineralen op de zeebo-

dem liggen op een bepaalde manier. Dat de continenten 

wel tegen elkaar moesten aan liggen.  

Maar hoe dit zo zijn kunnen gegaan was nog erg ondui-

delijk, mensen zijn er daarom nog niet van overtuigd 

door deze theorie. (Big History project, 2019) 

In 1959 kwam een geoloog professor Harry Hess. Hij had 

onderzocht dat er een zeebodemspreiding was. Daar-

door zouden de continenten uit elkaar zijn gedreven. Er 

 Als je naar de wereldkaart kijkt, zie je vijf continenten als 

puzzelstukjes in een zee liggen. Hoe komen die conti-

nenten daar? Hebben ze altijd zo gelegen? Alfred Wege-

ner formuleerde een hypothese dat deze vijf continenten 

ooit aan elkaar gezeten moeten hebben. Maar waar is 

dat op gebaseerd? Hoe bewijs je zoiets dat het idee een 

theorie wordt? 

In de jaren tien van de vorige eeuw formuleerde Alfred 

Wegener zijn stelling dat de vijf continenten in de loop 

van miljoenen jaren van elkaar af moeten zijn gedreven. 

Hij baseerde zijn hypothese op de waarneming dat de 

continenten als puzzelstukjes in elkaar kunnen passen 

(bron 1). Collega tijdgenoten waren echter nogal scep-

tisch over deze stelling.  Er was geen bewijs voor: het 

mechanisme achter het uiteendrijven van de continenten 

was immers niet bekend (bron 2). Ik kan mij echter wel 

voorstellen dat Wegener op de drift hypothese kwam. 

Kijk je naar de wereldkaart dan valt de ‘puzzel’ in een 

oogopslag goed in elkaar te schuiven.  

Bovendien kwam Wegener er na een korte literatuurstu-

die achter dat er een verband moet zijn tussen geologie 

en fossielen (bron 1). Hij bedoelde daarmee dat bv plant- 

en diersoorten die wij in Afrika tegenkomen ook te vin-

den zijn in Zuid-Amerika. De continenten moeten dus 

ooit aan elkaar vast hebben gezeten, die soorten zouden 

onmogelijk zo’n grote afstand over zee hebben kunnen 

overbruggen. Tijdgenoten van Wegener echter vonden 

zijn ideeën interessant maar weinig aannemelijk; Wege-

ner kon immers niet uitleggen hoe de continenten uit el-

kaar zouden zijn gedreven (bron 2). Wanneer het me-

chanisme achter de drift bekend zou zijn, zou Wegeners 

idee echter wel eens een theorie kunnen worden denk ik. 
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zou een scheiding zijn geweest tussen de continenten in 

miljoenen jaren. (Big History project, 2019) 

Ik denk dat het best zo zou kunnen zijn, er zijn veel ar-

gumenten die ervoor zorgen dat het geloofwaardig is. 

Maar of we er ooit echt antwoorden op krijgen, dat is 

nog maar de vraag! 

Bronnen: 

Big History project, drempel 4, investigation 4 

Naar Alfred Wegener, John Birm 1966 

Nieuwe technieken in de wetenschap hebben er echter 

voor gezorgd dat na de tweede wereldoorlog onderzoek 

naar de samenstelling van de zeebodem mogelijk werd. 

De nieuwe wetenschap paleomagnetisme toonde aan 

dat op de zeebodem de magnetische mineralen anders 

georiënteerd zijn: niet noord zuid, maar oostwest. Dit is 

een eerste aanwijzing dat de zeebodem ooit anders 

moet zijn geweest. Daarnaast heeft diepzeeonderzoek 

ook aangetoond dat door lava omhooggestuwde berg-

ketens de continenten weggedrukt zouden kunnen heb-

ben (bron 2). Dit is wat wij tegenwoordig ook in onze 

schoolboeken kunnen lezen. Wegener heeft alsnog gelijk 

gekregen dus. 

Samengevat kan gesteld worden dat Wegener een aan-

trekkelijke stelling heeft geformuleerd, maar dat die stel-

ling pas aangenomen kon worden toen daar echt empi-

risch bewijs voor gevonden werd. 

 

 Tekst 2  Tekst 4  

 Continentale drift theorie waar of niet waar  Continentale drift  

 De continentale-drift hypothese is een theorie waarbij 

wordt gedacht dat de continenten kunnen bewegen. Alf-

red Wegener beweerde dat de continenten rustig uit el-

kaar schoven. Een voorbeeld van hem was de splitsing 

tussen Afrika en Zuid-Amerika. Toch was er weinig be-

wijs. Zal deze theorie wel of niet waar zijn.  

In 1959 vertelde een Amerikaanse Marineofficier dat hij 

een sonar gebruikt zou hebben in de tweede Wereld-

oorlog waarop te zien is dat continenten zijn verschoven. 

Het verschuiven van continenten komt volgens hem 

doordat gesmolten gesteente omhoog is gesijpeld, 

waardoor de gesteentes uit elkaar werden gedrukt. Ook 

zouden Zuid-Amerika en Afrika ooit aan elkaar hebben 

gelegen, maar deze zijn over een periode van miljoenen 

 Deze tekst gaat over de continentale drift hypothese die 

lange tijd niet kon aangenomen worden als waar, maar 

na lange tijd en verschillende onderzoeken toch waar 

bleek te zijn.  

De eerste volledige hypothese die gemaakt werd over 

het idee dat de continenten met elkaar verbonden wa-

ren, was opgezet door meneer Wegener's. Men ving 

deze hypothese met vrijwel open armen op en wilde 

graag dat deze waar zou zijn alleen kon men deze hypo-

these niet voor waar aannemen, omdat er geen verkla-

ring was voor hoe deze continentale drift dan plaats-

vond. Door de gedachte dat men niet kon achterhalen 

bleef het een lange tijd stil op het gebied van deze hy-

pothese over dat ooit de continenten verbonden waren. 
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jaren uit elkaar verschoven. Verder is er onderzoek ge-

daan naar mineralen uit de zeebodem, en daaruit blijkt 

dat ze ooit op een andere manier geplaatst moeten zijn 

geweest, vertelde Wegener. 

Hoewel het heel logisch klinkt dat er wel degelijk conti-

nentale drift bestaat zijn er veel mensen tegen deze the-

orie. Volgens vele onderzoekers en geologen is er te 

weinig bewijs voor de theorie van Wegener. Lockefeer 

verteld dat een deel van de theorie van Wegener zou 

kunnen kloppen, maar op een aantal punten verkeerd is.  

Kortom is er in het verleden veel discussie geweest op 

het gebied van continentale drift. Tegenwoordig zijn 

bijna alle geologen het eens met elkaar. De theorie van 

de Amerikaanse marineofficier (1959) is de meest logi-

sche theorie.  

  
  

  

  

  

  

  

Ondanks de onverklaarbare reden dat de continenten 

verplaatst zouden moeten zijn had men wel sterk het 

idee dat deze ooit verbonden waren, want men kon ge-

makkelijk zien aan bepaalde stukken land en continenten 

dat deze bijna perfect aan elkaar pasten. Ook vond men 

fossielen op verschillende continenten en stukken land 

die uit dezelfde regio’s kwamen van oorsprong maar 

toch duizenden kilometers uit elkaar gevonden werden. 

De gedachtegang dat er ooit één supercontinent was 

ging niet verloren alleen lag wel heel langstil na de hy-

pothese van Wegener. Deze hypothese was de laatste 

tot aan de jaren vijftig, waarin men een nieuwe studie 

bevond; de studie naar het magnetisch veld van aarde. 

Hieruit bleek dat de continenten ooit zeker anders lagen, 

alleen wist men niet te verklaren hoe deze dan verplaatst 

waren. Dit werd uiteindelijk aan het einde van de vijftiger 

jaren en begin van de zestiger jaren duidelijk gemaakt, 

doordat bij een toeval een Amerikaanse onderzeeër on-

derzoek deed naar de oceaanbodem waar hij een bij-

zondere vondst deed.  

Dit was de vondst van de mid oceanische ruggen deze 

werden ontdekt door een geologische professor die 

bijde marine zat. Op één van hun ontdekkingsreizen 

vonden zij een soort onderzees gebergte waar langzaam 

vloeibaar gestaan uit sijpelde en zo de aarde uit elkaar 

schoof. Er was nu eindelijk na vele jaren een duidelijke 

en logische verklaring voor het verplaatsen van conti-

nenten en zo kon men ook bedenken dat deze ooit aa 

elkaar zaten. 
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Toelichtingen bij de vijf schaalteksten 

Aspect Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 

Informatie Er ontbreken argu-

menten uit de bron-

nen, b.v. dat men de 

CD-hypothese op 

zich aantrekkelijk 

vond. Ook is niet alle 

informatie juist weer-

gegeven, b.v. dat in 

1910 al bekend was 

dat er tektonische 

platen zouden be-

staan  

Niet alle kernideeën 

uit de tekstbronnen 

worden genoemd 

(bv. het paleontolo-

gisch bewijs). De 

tekst bevat ook fou-

tieve informatie, b.v. 

dat Wegener vertelde 

dat mineralen anders 

geplaats moeten zijn 

geweest. 

Bijna alle argumenten 

uit de tekstbronnen 

zijn aanwezig, maar 

er is b.v. geen infor-

matie over paleonto-

logisch bewijs. Niet 

alle informatie is cor-

rect, de hypothese is 

b.v. inmiddels wel 

empirisch bewezen 

(zie slot). 

Alle kernideeën uit de 

bronnen zijn aanwe-

zig. Enkele ideeën 

komen echter niet 

duidelijk genoeg naar 

voren, bv. het anders 

georiënteerd zijn van 

magnetische minera-

len.  

Alle argumenten uit 

de bronnen zijn aan-

wezig in de tekst en 

ze worden volledig 

en duidelijk omschre-

ven. 

Integratie De inhoud van de 

bronnen wordt los 

van elkaar gepresen-

teerd en niet met el-

kaar vergeleken.  

De integratie van de 

bronnen is zwak. Het 

is nog te veel een 

opsomming. Er 

worden te weinig of 

verkeerde verbanden 

gelegd.  

Er is een poging ge-

daan om de informa-

tie uit de bronnen te 

integreren, maar de 

tekst is nog te veel 

een samenvoeging 

van samenvattingen 

van verschillende 

bronnen.  

De informatie uit de 

bronnen wordt geïn-

tegreerd in een eigen 

tekst met een eigen 

structuur waarin de 

bronnen met elkaar 

in verband gebracht 

worden. 

Goede integratie van 

de bronnen per deel-

onderwerp. 
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Aspect Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 

Eigen 

inbreng 

Er is geen verduidelij-

king van de argu-

menten, er wordt b.v. 

niet uitgelegd wat de 

theorie van magneti-

sche mineralen er 

mee te maken heeft, 

noch wat sijpelend 

gesteente voor ge-

volg heeft, en wat het 

tegengeluid van 

Lockefeer is. 

Er is geen uitweiding 

met kennis op basis 

van feiten. 

Er is een poging tot 

uitweiding met ken-

nis, bv. waarom men-

sen Wegener zouden 

geloven, al is dit 

meer een algemene 

opmerking dan echt 

eerder vergaarde 

kennis op basis van 

feiten. 

Er is ook sprake van 

uitweiding met ken-

nis, nl. doordat men 

niet kon achterhalen 

…bleef het lange tijd 

stil. 

Er is ook uitweiding 

met kennis, bv. dat 

plant- en diersoorten 

uit Afrika ook in 

Amerika voorkomen. 

Of dat “…de zeebo-

dem ooit anders 

moet zijn geweest”. 

Samenhang en 

structuur 

Er is geen logische en 

begrijpelijke rede-

neerlijn. De tekst mist 

meerdere onderde-

len, nl. een inleiding 

en een slot. Hierdoor 

is de tekst niet duide-

lijk voor de lezer. De 

samenhang tussen en 

binnen de alinea’s is 

zwak. Informatie 

De samenhang tus-

sen en binnen ali-

nea’s is zwak, bv. in 

alinea 2 wordt na het 

sonar verhaal verder 

gegaan met “Ook 

zouden Zuid-Amerika 

en Afrika aan elkaar 

hebben gelegen”. Er 

is wel een inleiding, 

een slot en een rede-

lijke redeneerlijn. 

De inhoudelijke sa-

menhang is vrij goed, 

er is een redeneerlijn 

waardoor de tekst 

goed te volgen is. De 

schrijver zou echter 

voor minder plotse-

linge overgangen 

hebben kunnen zor-

gen, b.v. bij de over-

gang naar het slot. In 

de inleiding wordt 

De inhoudelijke sa-

menhang is goed, er 

is een duidelijke re-

deneerlijn. De laatste 

twee alinea’s zouden 

echter voor een deel 

samengevoegd kun-

nen worden. Van het 

overgebleven deel 

zou dan een duidelij-

ker slot gemaakt kun-

nen worden. 

De tekst heeft een 

mooie opbouw, er is 

een duidelijke rede-

neerlijn. Alinea’s vol-

gen elkaar logisch 

op. De inleiding in-

troduceert de pro-

bleemstelling goed. 

Titel en slot zijn ook 

goed. 
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Aspect Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 

komt hier en daar uit 

de lucht vallen. 

Betere verbind-

ingswoorden zouden 

de tekst duidelijker 

kunnen maken. 

het vraagstuk niet 

helemaal goed weer-

gegeven. 

Taal Er zitten nogal wat 

grammaticale fouten 

in de tekst (b. v “al-

leen mist het bewijs”. 

Er missen komma’s 

en er wordt niet naar 

bronnen verwezen. 

De stijl is zwak, door 

zinsdelen als “…hij 

had geconstateerd 

dat het ogenschijnlijk 

was…”. 

De tekst bevat spel-

fouten en grammati-

cafouten (b.v. “Lock-

efeer verteld”, of drie 

keer achter elkaar het 

woord “theorie”. De 

interpunctie is voor 

verbetering vatbaar, 

door bv. een vraagte-

ken achter een vraag 

te zetten. Er is geen -

bronverwijzing. 

De tekst bevat enkele 

spelling- grammatica 

en interpunctie fou-

ten. Qua stijl is er ze-

ker verbetering mo-

gelijk, bv. bij de zin 

“In 1959 kwam een 

geoloog professor 

Harry Hess”. Er is wel 

een bronverwijzing. 

De tekst bevat een 

paar spellingfouten, 

b.v. gestaan i.p.v. ge-

steente. De stijl kan 

nog verbeterd wor-

den, b.v. in de zin 

“…men ving de hypo-

these met vrijwel 

open armen op”. Er is 

niet naar de bronnen 

verwezen. 

De tekst bevat weinig 

tot geen taalfouten. 

Vlot geschreven 

tekst, goede woord-

keuze, goede stijl. Er 

wordt steeds waar 

nodig naar de bron-

nen verwezen. Dit 

zou verbeterd kun-

nen worden met au-

teursnaam en jaartal. 
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BIJLAGE F 

ONTWERP I: BESCHRIJVING VAN DE LEERACTIVITEITEN 

Gebaseerd op Rijlaarsdam et al. (2016)3 en Graham & Harris, 2018)4. 

Bij dit overzicht horen de codeboeken  

Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III,  

Codeboek Samenwerken Ontwerp I,  

Codeboek Van buur wisselen Ontwerp I,  

Codeboek Inhoud werkboekjes Ontwerp I t/m III.  

LES 1: HET SCHRIJVEN VAN SYNTHESETEKST 1/VOORMETING (CONTINENTEN-OP-DRIFT VRAAGSTUK) 

Doel en eindresultaat: Bewustwording bij de leerlingen hoe het schrijven van een synthesetekst in zijn werk gaat, hoe moeilijk dat is en weten hoe goed leer-

lingen syntheseteksten kunnen schrijven, wat de kwaliteit van syntheseteksten is zonder dat leerlingen speciale hulp daarbij hebben gehad (doel). Een syn-

thesetekst waarin de essentie uit de bronnen per deelonderwerp samen met eigen kennis geïntegreerd wordt in een samenhangende, nieuwe tekst, waarbij 

 

3 Rijlaarsdam, G., Janssen, T., Rietdijk, S., & Van Weijen, D. (2017). Reporting design principles for effective instruction of writing: Interventions as constructs. 

In R. Fidalgo, K. Harris, & M. Braaksma (Eds.), Design principles in writing instruction (pp. 280- 313). Leiden, The Netherlands: Brill.  
4 Graham, S., & Harris, K.R. (2018). An Examination of the Design Principles Underlying a Self- Regulated Strategy Development Study. Journal of Writing 

Research, 10(2), 139-187.doi: 10.17239/jowr-2018.10.01.02  
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die tekst in eigen woorden wordt geschreven, in een logische volgorde van alinea’s en extra uitleg of voorbeelden geeft als de lezer daar behoefte aan zou 

kunnen hebben (eindresultaat). 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen krijgen een papieren werkboekje met uitleg van de schrijfopdracht en opdrachten erin. De leerlingen lezen op 

uitnodiging van de docent daartoe hardop voor wat een synthesetekst is en waar de eerste synthesetekst over gaat. In het 

boekje staat uitgelegd hoe de synthesetekst opgebouwd moet worden en wat per onderdeel aan de orde moet komen. 

Kwalitatief 

De leerlingen openen op hun computer een document waarin geschreven kan worden. Kwalitatief 

De leerlingen krijgen op papier twee bronnen uitgedeeld waar zij hun voor-en achternaam op moeten schrijven. Ze mogen 

op de bronnen schrijven. Voor in de klas ligt een stapel kladpapier waar de leerlingen zo nodig gebruik van kunnen maken.  

Kwalitatief 

De leerlingen krijgen 40 minuten de tijd om de twee bronnen te lezen en op basis van die bronnen een synthesetekst te 

schrijven van ongeveer een half A4’tje (400 woorden max.). Op het smartboard staat een digitale wekker aan.  

Kwalitatief.  

Na 40 minuten moeten de leerlingen hun werk opslaan, het document een naam geven en nog tijdens de les inleveren in 

SOM, in het mapje dat daarvoor is klaargezet.  

Aan het eind van de les maken de leerlingen negen leervragen in hun werkboekje:  

Kwalitatief; De teksten zelf 

worden door onafhankelijke 

beoordelaars beoordeeld. 

Een open vraag Codeboek leervragen 

Vijf MC-vragen m.b.v. trichotome codes 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over de criteria waaraan een synthesetekst zoals beschreven in het werk-

boekje bij les 1, moet voldoen: wat is er na afloop als meest belangrijk blijven hangen, heeft de meeste indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het leerdoel? 

Deelvragen: 

1) In hoeverre betrekt de leerling de onderstaande, in het werkboekje genoemde, criteria in het antwoord? 

Deze criteria staan weergegeven in hoofdcategorie 1 van Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III.  De criteria die de leerlingen op grond van de gekregen 

informatie zouden kunnen betrekken in hun antwoord zijn de codes 1 t/m 9, 16 en 17. De codes 6 en 7 (het toevoegen van een verduidelijking en het aan-

brengen van een kritische noot), zijn in deze les niet op deze manier benoemd, maar samengevoegd met de term ‘eigen kennis’. De codes 6 en 7 kunnen 

echter wel gebruikt zijn in hun antwoord. 
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Als leerlingen vaker dan 67% een antwoord geven met een of meer genoemde codes in hun antwoord te betrekken, dan lijkt het doel van het schrijven van 

een synthesetekst duidelijk genoeg te zijn.  

Wens 1: Hoe meer antwoorden waarin een of meer van de afhankelijke variabelen voorkomen, codes 4 t/m 9, hoe beter. De leerling geeft er dan blijk van dat 

hij iets speciaals moet doen. Dat is knap in dit stadium. 

Verwachting 1: Leerlingen zullen vooral het schrijven van zo’n synthesetekst in hun antwoord betrekken (code 3), simpelweg omdat dat de opdracht is en er 

nog geen speciale leeractiviteit is geweest. Dit zal vooral gelden voor leerlingen die de criteria voor het welslagen van zo’n tekst niet goed hebben bestu-

deerd of slechts haastig hebben gescand, of sowieso haast hebben met het opschrijven van hun antwoord. Als leerlingen desondanks toch code 4 t/m 9 in 

hun antwoord betrekken, zegt dat iets over de kwaliteit van de eerste taakomschrijving en/of van de concentratie, motivatie en het geheugen van de leerling. 

2)  In hoeverre geeft de leerling in het antwoord een kwaliteit aan? Zie hoofdcategorie 2, Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de 

leervragen niet expliciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

3)  In hoeverre noemt de leerling iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord, of een antwoord uit de categorie ‘overige’? 

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17 (overig), hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het gezien vanuit het specifieke doel van de les niet de bedoeling dat het grootste 

deel van de leerlingen een antwoord met deze code geeft. 

4)  In hoeverre geven de leerlingen met de trichotome codering aan dat zij de opdracht goed te doen vonden, niet te inspannend vonden, er genoeg tijd 

voor hadden, en dat zij wisten hoe hij ze de opdrachten moesten aanpakken? 

Wens 4: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (goed te doen; matig inspannend; genoeg tijd; en redelijke bekend met taak) en 2 (makkelijk; 

niet-inspannend; tijd over; en goed bekend met de taak), dan is de opdracht goed te doen. 

5)  Hoe vaak zeggen de leerlingen de bronnen te hebben herlezen tijdens het schrijven van de synthesetekst? 

Verwachting 5: Je verwacht dat het aantal keren dat de bronnen zijn gelezen hoger is bij het schrijven van de voormeting dan bij het schrijven van de inter-

ventie- en nameting: vragend samenvatten, respectievelijk de herinnering daaraan, maakt herlezen minder noodzakelijk.  
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LES 2: HET ACTIEF VERWERVEN VAN DE TAAKDEFINITIE 

Doel en eindresultaat: Op een actieve manier de taakdefinitie verwerven om zo te weten te komen wat een goede synthesetekst is (doel). Zelf een definitie 

maken van wat een goede synthesetekst is, door drie in kwaliteit verschillende voorbeeld syntheseteksten met elkaar te vergelijken, een lijstje van kwaliteiten 

te maken, dit te vergelijken met het lijstje van een buur en met een beoordelingsmodel van de docent (eindresultaat).  

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen krijgen op een A4’tje drie voorbeeldteksten van syntheseteksten van wisselende kwaliteit. Ze krijgen 10 minuten 

de tijd om de teksten in stilte te lezen. Ze mogen op het papier schrijven.  

Kwalitatief 

 

De leerlingen ordenen de teksten op volgorde van kwaliteit en geven dit aan in hun werkboekje door de beste tekst op plaats 

1 te zetten en de minst goede tekst op plaats 3. De leerlingen geven per tekst een of twee redenen waarom zij de teksten op 

plaats 1, 2 of 3 hebben gezet. 

De leerlingen maken op grond van hun notities een lijstje waaraan de synthesetekst moet voldoen. 

De leerlingen vergelijken hun lijstje met dat van hun buur en vatten vervolgens samen wat een goede synthesetekst is.  

Met dichotome codes 

 

De leerlingen beoordelen de drie voorbeeldteksten vervolgens met het beoordelingsmodel (zie bijlage C) dat de docent, als 

de leerlingen daaraantoe zijn, uitdeelt. Per tekst noteren zij hoeveel punten de betreffende tekst voor elk kwaliteitsonderdeel 

waard is. De docent heeft op het smartboard voorgedaan hoe dit moet. Op grond van de behaalde punten delen de leer-

lingen de teksten in, in de schalen zwak, zwak/gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld/sterk of sterk. 

Met trichotome codes 

 

De leerlingen noteren in hun werkboekje welke informatie uit het beoordelingsmodel niet in hun samenvatting van wat een 

goede synthesetekst is, voorkwam. 

Kwalitatief en CB-inhoud 

werkboekje 

De leerlingen wisselen met hun buur uit wat een goede synthesetekst is, en formuleren in hun werkboekje een definitie.  Kwalitatief en CB-inhoud 

werkboekje 

De leerlingen maken tot slot drie leervragen, twee open vragen en een MC-vraag:  

Leervraag over wat er tijdens de les geleerd is Codeboek leervragen 

Leervraag over geleerd van samenwerken Codeboek samenwerken 
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MC-vraag Trichotome codes 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over het doel van de les, het actief verwerven van de taakdefinitie, wat is er 

na afloop als meest belangrijk blijven hangen, heeft de meeste indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het leerdoel? 

1) In hoeverre komen de behandelde criteria uit het beoordelingsschema (code 4 t/m 9) terug in het antwoord op de leervraag wat er in deze taakdefinitieles 

geleerd is? Zie CB-leervragen. 

Als leerlingen vaker dan 67% een antwoord geven met code 4 t/m 9 dan lijkt de les wat dit betreft geslaagd.  

Wens 1: Hoe vaker leerlingen de codes 4 (selecteren van argumenten), 5 (integreren) 6 (verduidelijking), 7 (kritische noot), 8 (Samenhang & structuur) of 9 

(taal & APA) in hun antwoord betrekken, hoe beter. Je verwacht dat leerlingen hier minder vaak code 3 (het schrijven van een synthesetekst) in hun antwoord 

betrekken dan tijdens les 1. 

2) In hoeverre geeft de leerling in het antwoord een kwaliteit aan? Zie hoofdcode 2, Codeboek Leervragen Ontwerp 1. Leerlingen wordt in de leervragen niet 

expliciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

Vraag3: In hoeverre noemt de leerling iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord, of een antwoord uit de categorie ‘ove-

rige’?  

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17/overig, hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het gezien vanuit het specifieke doel van de les niet de bedoeling dat een groot 

deel van de leerlingen een antwoord met deze code geeft. 

Vraag 4: In hoeverre heeft het samenwerken iets extra’s opgeleverd? 

Als het samenwerken zin heeft gehad dan verwacht je dat leerlingen iets extra’s wat ze eerst niet hadden, in hun definitie hebben gezet. Dat zou je kunnen 

zien in de werkboekjes zelf (zie CB-inhoud werkboekjes, bijlage M4) en aan de gegeven antwoorden op de leervragen (CB-leervragen en CB samenwerken). 

Vraag 5: In hoeverre geven de leerlingen met de trichotome codering aan dat zij de opdracht leerzaam en prettig vonden? 

Wens 5: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (neutraal) en 2 (leerzaam of prettig), dan is de opdracht succesvol geweest. 

Vraag 6: Weet de leerling aan de hand van de drie, in kwaliteit verschillende voorbeeldteksten, samen met een buur in het werkboekje een goede definitie te 

formuleren van wat een goede synthesetekst is? Zie CB-inhoud werkboekjes, bijlage M4. 



30   BIJLAGE F  

 

Komen in de antwoorden van de leerlingen vaker dan 50% codes ‘met integratie’, met ‘eigen kennis’ en een combinatie van beiden voor, dan lijkt de taakre-

presentatie wat dit betreft aardig gelukt. 

LES 3: LEZEN EN SAMENVATTEN VAN DE BRONNEN. 

Doel en eindresultaat: Leren om argumenten uit bronnen te halen door deze per alinea vragend samen te vatten in een samenvatschema per bron (doel). Een 

ingevuld samenvatschema waarin de twee stellingen van de bronteksten en de per alinea samengevatte argumenten uit de bronnen genoteerd zijn (eindre-

sultaat). 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen zitten naast een andere buur dan de vorige les. CB-van buur wisselen 

De leerlingen nemen in hun WON-aantekeningenschrift door wat ook alweer de belangrijkste mechanismen van evolutie zijn. 

Ze mogen hun schrift tijdens de les bij zich houden. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen krijgen de bronteksten op papier uitgedeeld en krijgen 30 minuten de tijd om de twee teksten te lezen en sa-

men te vatten in het schema dat in hun werkboekje staat afgedrukt. Zij krijgen de instructie om per alinea gelezen tekst te 

stoppen, zichzelf te overhoren wat er gelezen is, door zichzelf vragen te stellen wat de schrijver waarneemt, en wat het gevolg 

is van de waarneming, om vervolgens deze oorzaak-gevolgredenering in het schema te noteren. Voor elke bron is er een 

aparte kolom en voor elke alinea een aparte rij, bovenaan de twee kolommen is een aparte rij aangebracht om de stelling van 

de betreffende auteur te noteren. 

Lezen: observeren. 

Invullen van het samenvat-

schema: CB-inhoud werk-

boekje 

De leerlingen krijgen voor de samenvatopdracht nog een keer het verschil tussen parafraseren en citeren uitgelegd.  Kwalitatief 

Na het lezen en samenvatten vergelijken de leerlingen het ingevulde schema met hun buur, door de verschillen te bespreken. 

Ze krijgen de mogelijkheid om zo nodig het een en ander te veranderen. 

De leerlingen maken vier leervragen: 

Kwalitatief en door: 

Dichotome codes. 

 

Een open vraag over wat ze van deze les geleerd hebben, CB-leervragen 

Twee open vragen over het samenwerken en het wisselen van buur. CB-samenwerken en CB-van 

buur wisselen. 
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Een MC-vraag over de handigheid van het samenvatschema. Trichotome codes 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over het doel van de les: het vragend samenvatten in een schema per 

alinea: wat is er na afloop als meest belangrijk blijven hangen, heeft de meeste indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het leerdoel? 

1) In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben van het vragend samenvatten door per alinea de argumenten/kernideeën in een samenvatschema te 

noteren? 

Je verwacht dat leerlingen de termen argumenten/kernideeën (code 4), en vragend samenvatten (code 10) veelvuldig in hun antwoord betrekken. Zie ook 

hieronder bij vraag 7: door samenwerken extra kans op code 4. 

Wens 1: Je zou willen dat leerlingen zoveel mogelijk code 4 en 10 in hun antwoord betrekken. 

2)  In hoeverre geven de leerlingen in het antwoord een kwaliteit aan? Zie Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de leervragen niet 

expliciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

3) In hoeverre noemen de leerlingen iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord, of een antwoord uit de categorie ‘ove-

rige’? Zie CB-leervragen, bijlage M1. 

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17/overig, hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het gezien vanuit het specifieke doel van de les niet de bedoeling dat een groot 

deel van de leerlingen een antwoord met deze code geeft. 

4)  In hoeverre geven de leerlingen met de trichotome code aan het samenvatschema handig te vinden?  

Wens 4: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (neutraal) en 2 (heel handig), dan is de opdracht wat dat betreft succesvol geweest. 

5) In hoeverre heeft het samenwerken iets extra’s opgeleverd, zeggen de leerlingen iets van het samenwerken geleerd te hebben? 

Verwachting/wens 5: Omdat samenwerken tot meer argumentatie zou leiden (Admiraal et al., 2004; Scardamalia & Bereiter, 1994), zou je verwachten dat 

leerlingen vaak de code 4 (argument/kernideeën) in hun antwoord zullen betrekken. Het samenwerken zou dus ook wens 1 moeten versterken wat betreft 

code 4. 

6)  In hoeverre zegt de leerling het wisselen van buur al of niet prettig te vinden? CB-van buur wisselen. 

Wens 6: Je zou willen dat het wisselen van buur leidt tot het uitwisselen van evenveel en/of meer andere argumenten/kernideeën of inzichten. Dit wordt al-

leen gemeten met de kwaliteitsvraag ‘van buur wisselen vond ik…’ 
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7) Lukt het de leerlingen om in een lesuur 1) twee bronnen te lezen, 2) per alinea het argument waarmee de schrijver zijn stelling onderbouwt in een schema 

te noteren, 3) het ingevulde schema te vergelijken met een buur om tot slot 4) verbeteringen aan te brengen? Zie CB-inhoud werkboekjes, bijlage M4. 

Komen er in de antwoorden van de leerlingen vaker dan 50% codes ‘gedaan’ en ‘meer dan 50% correct’ voor, dan lijkt de les ges laagd. Over 1 en 3 kan alleen 

iets kwalitatiefs gezegd worden. 

LES 4: HET ORDENEN VAN ARGUMENTEN. 

Doel en eindresultaat.  Het overkoepelen van overeenkomstige argumenten d.m.v. het kleuren en omcirkelen van vergelijkbare argumenten/kernideeën, en 

leren om kritisch te kijken naar de argumenten (doel). Een samenvatschema waarin de overeenkomstige argumenten per deelonderwerp zijn gerangschikt en 

een ingevulde extra kolom met een conclusie waarin geformuleerd staat met welke auteur de leerling het op basis van schoolkennis al of niet eens is en of de 

informatie uit de bronnen wel klopt (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen zitten weer naast iemand anders dan de vorige keer. CB- van buur wisselen 

De leerlingen vergelijken de argumenten van beide auteurs met elkaar, geven met kleur aan welke argumenten onder het-

zelfde deelonderwerp vallen en bespreken het resultaat met hun buur. 

Kwalitatief (observatie) en 

CB-inhoud werkboekjes  

Na 15 minuten laat de docent op het smartboard zien welke drie deelonderwerpen de leerlingen uit de tekst gehaald moeten 

hebben.  

Kwalitatief 

De leerlingen vergelijken hun deelonderwerpen met die van de docent en brengen zo nodig veranderingen aan. Kwalitatief en CB-inhoud 

werkboekjes. 

m.b.v. een PowerPoint en klassikale vragen laat de docent steeds nieuwe argumenten en subargumenten tevoorschijn komen 

op het smartboard. 

Kwalitatief 

De leerlingen nemen de verbeterde en met kleur gerangschikte argumenten uit het samenvatschema per auteur van de vo-

rige les over in het samenvatschema per deelonderwerp en voegen de eigen opmerking in de extra kolom toe. 

De leerlingen maken tot slot de leervragen: 

CB-inhoud werkboekjes  

 

Een open vraag over wat ze van deze les geleerd hebben, CB-leervragen 
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Twee open vragen over het samenwerken en het wisselen van buur. CB-samenwerken en CB-van 

buur wisselen. 

Twee MC-vragen over de handigheid van de kleur aanbrengen in het samenvatschema en de leerzaamheid van het vergelij-

ken van de deelonderwerpen met die van de docent op het smartboard. 

Trichotome codes 

 

1) In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben over het herordenen (code 5) met omcirkelen en kleuren (code 12), het benoemen van de verschillende 

deelonderwerpen (code 11) en over het toevoegen van een eigen opmerking: verduidelijking (code 6) of kritische noot (code 7)? Code 7 staat niet als zodanig 

vermeld in het beoordelingsmodel van Ontwerp I, maar wordt met de woorden “met welke auteur je het al of niet eens bent en waarom, of de informatie uit 

de tekstbronnen wel klopt”…”op basis van wat je geleerd hebt over evolutie”, in het werkboekje bij de instructie van les 4 vergelijkbaar omschreven. 

Je verwacht dan dat de leerlingen de termen herordenen van argumenten/kernideeën, het benoemen van het deelonderwerp, het omcirkelen en kleuren en 

de term eigen opmerking in hun antwoord betrekken. 

Als leerlingen vaker dan 67% een antwoord geven waarin de codes 5, 6, 7, 11 en 12 zijn verwerkt, dan lijkt het doel van de les wat dit betreft geslaagd.  

Wens 1: zoveel mogelijk antwoorden waarin codes 5, 6, 7, 11 en 12 zijn verwerkt. Code 5, 6 en 7 zouden extra gestimuleerd kunnen worden door het effect van 

samenwerken, zie verwachting 6 hieronder. 

2)  In hoeverre geven de leerlingen in het antwoord een kwaliteit aan? Zie Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de leervragen niet 

expliciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

3) In hoeverre noemen de leerlingen iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord, of een antwoord uit de categorie ‘ove-

rige’?  

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17/overig, hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het gezien vanuit het specifieke doel van de les niet de bedoeling dat een groot 

deel van de leerlingen een antwoord met deze code geeft. 

4) In hoeverre geven de leerlingen met de trichotome code aan het kleuren van verschillende deelonderwerpen handig te vinden?  

Wens 4: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (neutraal) en 2 (heel handig), dan is de opdracht wat dat betreft succesvol geweest. 

5) In hoeverre geeft de leerling met de trichotome code aan het vergelijken van de eigen deelvragen met die van de docent op het smartboard leerzaam te 

vinden? 

Wens: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (neutraal) en 2 (erg leerzaam), dan is de opdracht wat dat betreft succesvol geweest. 
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6) In hoeverre zegt de leerling iets van het samenwerken geleerd te hebben? 

Verwachting/wens 6: Omdat samenwerken tot meer argumentatie zou leiden (Admiraal et al., 2004; Scardamalia & Bereiter, 1994), zou je verwachten dat 

leerlingen vaak de codes 4 (argument/kernideeën) en 5 (overkoepelen) en 6 en 7 (eigen inbreng) in hun antwoord zullen betrekken. Het samenwerken zou 

dus ook wens 1 moeten versterken wat betreft code 5, 6 en 7. 

7) In hoeverre zegt de leerling het wisselen van buur al of niet prettig te vinden? CB-van buur wisselen, bijlage M3. 

Wens 7: Je zou willen dat het wisselen van buur leidt tot het uitwisselen van evenveel, of juist meer en/of andere argumenten/kernideeën of inzichten. 

8) Lukt het de leerlingen om hun argumenten uit het samenvatschema per bron te groeperen per deelonderwerp via het met verschillende kleuren omcirke-

len van overeenkomstige argumenten en deze te hergroeperen in een schema gegroepeerd per deelonderwerp, en in hoeverre is het de leerlingen gelukt om 

in het schema een eigen opmerking te zetten? CB-inhoud werkboekje, bijlage M4. 

Als in de werkboekjes van de leerlingen vaker dan 50% code ‘meer dan 50% gedaan’, ‘met eigen inbreng’, ‘met misconceptie’, voorkomen, dan lijkt het omcir-

kelen/kleuren van overeenkomstige argumenten, het aanbrengen van verbeteringen, het overbrengen van argumentaties naar het samenvatschema per 

deelonderwerp en het aanvullen met een eigen opmerking succesvol. 

LES 5: HET SCHRIJVEN VAN (INTERVENTIE)SYNTHESETEKST 2 (EVOLUTIEVRAAGSTUK) 

Doel en eindresultaat: Bereiken dat de leerlingen m.b.v. de actief verworven taakdefinitie en het samenvatschema een betere synthesetekst schrijven dan de 

eerste keer (doel). Een betere synthesetekst dan de eerste synthesetekst, waarin de essentie uit de bronnen per deelonderwerp samen met eigen kennis geïn-

tegreerd is in een samenhangende, nieuwe tekst, waarbij die tekst in eigen woorden is geschreven, in een logische volgorde van alinea’s en extra uitleg of 

voorbeelden geeft als de lezer daar behoefte aan zou kunnen hebben (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen openen op hun computer een document waarin geschreven kan worden. Kwalitatief 

De leerlingen lezen op uitnodiging van de docent hardop uit het werkboekje voor hoe de synthesetekst opgebouwd moet 

worden en wat per onderdeel aan de orde moet komen.   

Kwalitatief 
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De leerlingen krijgen 30 minuten de tijd om op basis van het samenvatschema en de in hun werkboekje bewaarde brontek-

sten een synthesetekst te schrijven van ongeveer een half A4’tje (400 woorden max.). Op het smartboard staat een digitale 

wekker aan.  

Kwalitatief 

 

Na 30 minuten moeten de leerlingen hun werk opslaan, het document een naam geven en nog tijdens de les inleveren in 

SOM, in het mapje dat daarvoor is klaargezet.  

Aan het eind van de les maken de leerlingen zeven leervragen in hun werkboekje:  

Kwalitatief 

 

Een open vraag over wat geleerd is tijdens de les CB-leervragen.  

Zes MC-vragen. Trichotome codes 

In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij door bekendheid met de taakdefinitie (code 4 t/m 9) en het vragend samenvatten in een samenvatschema (code 

10 t/m12) beter weten hoe je een synthesetekst moet schrijven, wat is er na afloop als meest belangrijk blijven hangen, wat heeft de meeste indruk gemaakt, 

zowel binnen als buiten het leerdoel? 

Verwachting 1: Bij het schrijven van de tweede synthesetekst verwacht je dat leerlingen vooral codes 4 t/m 12 in hun antwoord betrekken. Als leerlingen vaker 

dan 67% een antwoord geven met een of meer van de bovengenoemde codes te noemen waar een synthesetekst aan moet voldoen, dan lijkt het doel van 

de les geslaagd. 

2) In hoeverre geven de leerlingen in het antwoord een kwaliteit aan? Zie Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de leervragen niet 

expliciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

3) In hoeverre noemt de leerling iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord (code 16), of een antwoord uit de categorie 

‘overige’? 

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17/overig, hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het gezien vanuit het specifieke doel van de les niet de bedoeling dat een groot 

deel van de leerlingen een antwoord met deze code geeft.  

4) In hoeverre geven de leerlingen met de trichotome codering aan dat zij de opdracht goed te doen vonden, niet te inspannend vonden, er genoeg tijd voor 

hadden, dat zij wisten hoe zij de opdracht moesten aanpakken, en dat het schrijven m.b.v. het samenvatschema geholpen heeft? 

Wens 4: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (goed te doen; matig inspannend; genoeg tijd; en redelijke bekend met taak) en 2 (makkelijk; 

niet-inspannend; tijd over; en goed bekend met de taak), dan is de opdracht goed te doen. 
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5) Hoe vaak zeggen de leerlingen de bronnen te hebben herlezen tijdens het schrijven van de synthesetekst? 

Verwachting 5: Je verwacht dat het aantal keren dat de bronnen zijn gelezen minder is bij het schrijven van de interventietekst dan tijdens het schrijven van de 

pretest: vragend samenvatten maakt herlezen minder noodzakelijk. 

LES 6: HET HERSCHRIJVEN VAN DE TWEEDE SYNTHESETEKST M.B.V. PEERFEEDBACK 

Doel en eindresultaat: Het versterken van de taakdefinitie bij de leerlingen door hen teksten van klasgenoten te laten lezen en beoordelen en door omge-

keerd, feedback te krijgen van medeleerlingen op de kwaliteit van hun eigen teksten, zodat zij met de feedback en de inzage in andermans syntheseteksten 

beter voor ogen hebben hoe zij hun synthesetekst moeten schrijven/kunnen verbeteren. Het leren geven en ontvangen van feedback is niet het primaire 

leerdoel van deze les, maar het antwoord dat er tijdens deze les iets geleerd is over feedback geven en feedback krijgen wordt wel gemeten als bijvangst 

(doel); Een met peerfeedback verbeterde synthesetekst (Een met peerfeedback verbeterde synthesetekst). 

 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen zitten deze les naast iemand waar ze nog niet eerder naast hebben gezeten. 

 

Kwalitatief, m.b.v. MC-leer-

vraag en met het CB-van 

buur wisselen 

De leerlingen krijgen op het smartboard een goede voorbeeld synthesetekst te zien. Een leerling leest de tekst hardop voor. Kwalitatief 

Klassikaal wordt de tekst beoordeeld op Informatie, integratie, samenhang en structuur, goed Nederlands en bronverwijzing. Kwalitatief 

De docent wijst op het smartboard in de tekst aan waar al of niet sprake is van de genoemde kwaliteitscriteria. Kwalitatief 

De leerlingen lezen elkaars teksten en geven in een één-koloms-beoordelingsmodel aan wat minder en wat beter is dan de 

gemiddelde tekst. De teksten worden gerouleerd en per feedbackpartner wordt steeds op één kenmerk beoordeeld: op infor-

matie, op integratie of op samenhang & structuur. 

Kwalitatief en CB-inhoud 

werkboekje  

De leerlingen schrijven in 15 minuten m.b.v. de gekregen feedback een definitieve versie van hun synthesetekst en leveren 

deze versie 2-tekst tijdens de les in, in SOM. 

De leerlingen maken na afloop acht leervragen: 

Kwalitatief. De teksten zelf 

worden door onafhankelijke 

beoordelaars nagekeken. 

Een open vraag over wat er geleerd is tijdens de les CB-leervragen 
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Twee open leervragen over het samenwerken en over het wisselen van buur CB- samenwerken en CB-

van buur wisselen  

Vijf meerkeuzevragen over de leerzaamheid van de klassikale bespreking van de voorbeeldtekst, de leerzaamheid van de 

peerfeedback, de beschikbare tijd, de moeilijkheidsgraad en de belastbaarheid voor het herschrijven van de tekst. 

trichotome codes 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over het doel van de les, het herschrijven van de synthesetekst m.b.v. peer-

feedback, wat is er na afloop als meest belangrijk blijven hangen, heeft de meeste indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het leerdoel? 

1) In hoeverre zeggen leerlingen iets geleerd te hebben over het herschrijven van de synthesetekst m.b.v. peerfeedback? 

Verwachting 1: Als de leerlingen vaker dan 67% een antwoord geven dat gerelateerd is aan het geven (code 14) of ontvangen (code 15) van feedback, dan lijkt 

het doel van de les gehaald. Indirect wordt verwacht dat leerlingen ook vaak code 4, 5, 6 en 7 zullen betrekken in hun antwoord (zie verwachting bij vraag 5 

hieronder). 

2)  In hoeverre geeft de leerling in het antwoord een kwaliteit aan? Zie Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de leervragen niet expli-

ciet gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter 

3) In hoeverre zegt de leerling het voordoen van feedback door docent en door buren leerzaam te vinden? 

Wens 3: Als leerlingen vaker dan 67% deze vraag met Leerzaam en neutraal beantwoorden, dan lijkt de uitleg tot zover nuttig te zijn geweest. 

Vraag 4: In hoeverre geven de leerlingen aan om voor het herschrijven van de tekst genoeg tijd te hebben gehad, het ‘goed te doen vonden’ en matig belas-

tend? 

Wens 4: Als leerlingen vaker dan 67% deze vraag met codes 1 (precies genoeg tijd, goed te doen, matig belastend) en met code 2 (genoeg tijd, makkelijk, niet 

belastend) hebben beantwoord, dan lijkt het herschrijven de tekst goed te doen. 

Vraag 5: In hoeverre zegt de leerling iets van het samenwerken geleerd te hebben? 

Verwachting/wens 5: Omdat samenwerken tot meer argumentatie zou leiden (Admiraal et al., 2004; Scardamalia & Bereiter, 1994), zou je verwachten dat 

leerlingen vaak de code 4 (informatie/argument/kernideeën), 5 (integratie) en 6 en 7 (eigen inbreng) in hun antwoord zullen betrekken. Deze codes worden 

ook verwacht omdat het bij de opdracht zelf hoorde (geef elkaar feedback op informatie, integratie en eigen inbreng). Er werd in de les geen tijd beschikbaar 

gesteld om ook feedback op de andere synthese criteria te geven als samenhang & structuur en taal. Veel antwoorden met code 8 erin verwerkt, ligt dus 

minder voor de hand. 
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6) In hoeverre zegt de leerling het wisselen van buur al of niet prettig te vinden? 

Wens 6: Je zou willen dat het wisselen van buur leidt tot het uitwisselen van evenveel, of juist meer en/of andere argumenten/kernideeën of inzichten. 

7) In hoeverre maken leerlingen gebruik van het feedbackschema om hun buur van feedback te voorzien? CB-inhoud werkboekje, bijlage M4. 

Verwachting 7: Als leerlingen meer dan 67% de één-koloms-rubric met opmerkingen en tekens hebben ingevuld, dan lijkt duidelijk te zijn wat er met de één-

koloms-rubric gedaan moet worden en het wellicht een handig feedback instrument te zijn. 

8) In hoeverre wordt de feedback van buren gebruikt om een eerste versie van de synthesetekst te verbeteren? 

Er wordt gekeken hoeveel 2e versies er zijn ingeleverd. Van die revisies kan onderzocht worden of de feedback erin is verwerkt. 

LES 7: HET SCHRIJVEN VAN SYNTHESETEKST 3 (HET TAALVRAAGSTUK). 

Doel en eindresultaat: Het schrijven van een synthesetekst waarin de essentie uit de bronnen per deelonderwerp samen met eigen kennis geïntegreerd wordt 

in een samenhangende, nieuwe tekst, waarbij die tekst in eigen woorden wordt geschreven, in een logische volgorde van alinea’s en extra uitleg of voorbeel-

den geeft als de lezer daar behoefte aan zou kunnen hebben (doel). Een betere synthesetekst dan de eerste synthesetekst. 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen openen op hun computer een document waarin geschreven kan worden. Kwalitatief 

De leerlingen krijgen op papier twee bronnen uitgedeeld waarop zij hun voor-en achternaam op moeten schrijven. Ze mogen 

op de bronnen schrijven. Voor in de klas ligt een stapel kladpapier waar de leerlingen zo nodig gebruik van kunnen maken.  

Kwalitatief 

 

De leerlingen krijgen 40 minuten de tijd om de twee bronnen te lezen en op basis van die bronnen een synthesetekst te 

schrijven van ongeveer een half A4’tje (400 woorden max.). Op het smartboard staat een digitale wekker aan.  

Kwalitatief.  

Na 40 minuten moeten de leerlingen hun werk opslaan, het document een naam geven en nog tijdens de les inleveren in 

SOM, in het mapje dat daarvoor is klaargezet.  

Aan het eind van de les maken de leerlingen negen leervragen in hun werkboekje:  

Kwalitatief. 

De teksten zelf worden door 

onafhankelijke beoordelaars 

beoordeeld. 

Een open vraag over wat er geleerd is tijdens de les  CB-leervragen  
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Vijf MC-vragen over de moeilijkheidsgraad van de opdracht, de belastbaarheid, de beschikbare tijd en kennis over de aanpak 

van de opdracht. 

Trichotome codes 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre geeft de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over het doel van de les, het schrijven van een betere synthesetekst dan de 

eerste tekst, wat is er na afloop als meest belangrijk blijven hangen, heeft de meeste indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het leerdoel? 

1) In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij iets geleerd hebben over de criteria waaraan een synthesetekst zoals beschreven in het werkboekje en in het 

beoordelingsformulier moet voldoen? CB-leervragen, bijlage M1. 

Verwachting 1: Je verwacht dat leerlingen vaker codes 4 (selecteren), 5 (integreren), 6 (verduidelijking), 7 (kritische noot), 8 (samenhang & structuur) en 9 

(taal), en minder vaak code 3 (het schrijven van een synthesetekst) in hun antwoord zullen verwerken dan tijdens les 1. 

Wens 1: Als leerlingen minder vaak code 3 in hun antwoord betrekken dan in les 1 gedaan is, en vaker code 4 t/m 9, lijkt het erop dat de leerling het belang 

van de criteria waaraan een synthesetekst moet voldoen, beter inziet dan tijdens les 1. 

2) In hoeverre geeft de leerling in het antwoord een kwaliteit aan? Zie Codeboek Leervragen Ontwerp I t/m III. Leerlingen wordt in de leervragen niet expliciet 

gevraagd naar een kwaliteitsoordeel. Doen zij dit wel, dan geeft dat informatie over de vraag wat de meeste indruk heeft gemaakt. 

Wens 2: Hoe minder negatieve antwoorden, hoe beter. 

3) In hoeverre noemen de leerlingen iets wat buiten het leerdoel van de opdracht valt, een vakinhoudelijk antwoord, of een antwoord uit de categorie ‘ove-

rige’? 

Wens 3a: Hoe minder antwoorden in de categorie 17/overig, hoe beter.  

Wens 3b: Hoewel ‘writing to learn’ een onderdeel van de WON-lessen is, is het niet de bedoeling dat het grootste deel van de leerlingen een antwoord met 

deze code geeft. 

4) In hoeverre geven de leerlingen aan dat zij de opdracht goed te doen vonden, niet te inspannend vonden, er genoeg tijd voor hadden, en dat zij wisten 

hoe zij de opdracht moest aanpakken? 

Wens 4: Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (goed te doen; matig inspannend; genoeg tijd; en redelijke bekend met taak) en 2 (makkelijk; 

niet-inspannend; tijd over; en goed bekend met de taak), dan is de opdracht goed te doen. 
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ONTWERP II:  

BESCHRIJVING VAN DE LEERACTIVITEITEN  

Gebaseerd op Rijlaarsdam et al. (2017)5 en Graham & Harris, 2018)6.  

Bij dit overzicht horen de codeboeken Leervragen Ontwerp I t/m III. E-groep = experimentele groep, C-groep = controlegroep. 

LES 1: INTRODUCTIE VOOR EXPERIMENTELE EN CONTROLEGROEP 

Doel en eindresultaat: Weten waar de lessenserie De Synthese Challenge over gaat (doel); Eerste kennismaking met het begrip synthesetekst, weten waar 

je de omschrijving van wat voor een tekst dat is kan vinden, en waar je kan vinden welke dingen je moet doen om zo’n tekst te schrijven (eindresultaat). 

Instructieactiviteiten Meetma-

nier 

 

E-groep 

De leerlingen krijgen een papieren werkboekje met uitleg van de Synthese Challenge 

De leerlingen krijgen m.b.v. een schema op een PowerPoint dia het probleem, en het doel van de Synthese Challenge uitgelegd.  

De leerlingen krijgen m.b.v. een tweede PowerPoint dia het schema van de Synthese Challenge uitgelegd. Dit schema keert aan het begin 

van elke les terug zodat de leerlingen weten waar ze op dat moment in de serie zijn. Op een volgende dia krijgen de leerlingen de data te 

zien waarop de lessen gegeven zullen worden. 

De leerlingen krijgen op een vierde dia de definitie van wat een synthesetekst is uitgelegd. 

Op een vijfde dia krijgen de leerlingen uitgelegd wat ze moeten doen om een synthesetekst te schrijven. 

 

Kwalitatief 
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In het boekje kunnen de leerlingen dia vier en vijf teruglezen. De leerlingen kunnen op een aparte pagina lezen hoe de synthesetekst inge-

deeld moet worden, hoeveel woorden de tekst maximaal mag bevatten en hoe je in de tekst en aan het eind van de tekst verwijst naar bron-

nen. 

De leerlingen krijgen het verwijzen naar bronnen ook op een aparte dia van de Power Point uitgelegd. 

De leerlingen wordt uitgelegd dat alle opdrachten tijdens de les plaatsvinden, dat er geen huiswerk is en dat de opdracht voor 30% meetelt 

voor hun eindcijfer. 

 

C-groep: 

De leerlingen krijgen ook een werkboekje uitgedeeld, met dezelfde uitleg over wat een synthesetekst is en hoe je die schrijft. Het boekje 

heeft i.p.v. de titel ‘De Synthese Challenge’ de neutrale titel ‘Een synthesetekst schrijven’. Het boekje bevat niet de onderdelen voor les 3 t/m 

6 voor de interventie. 

De leerlingen wordt uitgelegd wat de lessenserie en het onderzoek inhoudt: op dezelfde manier als hierboven is uitgelegd (PowerPoint). 

De leerlingen krijgen ook voorkennis over het continenten-drift-vraagstuk uitgelegd (wat nodig is voor het schrijven van de eerste synthese-

tekst), en wat niet vanzelfsprekend onderwezen is in de klassen Nederlands. 

De kwalitatief verkregen data moeten zekerheid geven dat de leerling de volgende les startklaar is voor de lessenserie.  

 

 

5 Rijlaarsdam, G., Janssen, T., Rietdijk, S., & Van Weijen, D. (2017). Reporting design principles for effective instruction of writing: Interventions as constructs. 

In R. Fidalgo, K. Harris, & M. Braaksma (Eds.), Design principles in writing instruction (pp. 280- 313). Leiden, The Netherlands: Brill.  
6 Graham, S., & Harris, K.R. (2018). An Examination of the Design Principles Underlying a Self- Regulated Strategy Development Study. Journal of Writing 

Research, 10(2), 139-187.doi: 10.17239/jowr-2018.10.01.02  
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LES 2: HET SCHRIJVEN VAN SYNTHESETEKST 1 (CONTINENTEN-OP-DRIFT VRAAGSTUK); VOOR EXPERIMENTELE EN CON-

TROLEGROEP. 

Doel en eindresultaat: Bewustwording bij de leerlingen hoe het schrijven van een synthesetekst in zijn werk gaat, hoe moeilijk dat is en weten hoe goed 

leerlingen syntheseteksten kunnen schrijven/wat de kwaliteit van syntheseteksten is zonder dat leerlingen speciale hulp daarbij hebben gehad (doel); Een 

eerste synthesetekst op basis van twee bronnen over het vraagstuk wat er nodig is om hypotheses theorieën te laten worden (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen krijgen twee bronnen op papier uitgereikt waarop zij hun naam 

moeten schrijven en waarop zij aantekeningen mogen maken. 

Kwalitatief 

De leerlingen moeten de bronnen in ongeveer 10 minuten zeer geconcentreerd 

lezen, zij hebben 40 minuten totaal voor lezen en schrijven, terwijl een digitale 

timer op het smartboard de tijd weergeeft. 

Kwalitatief 

Vervolgens krijgen de leerlingen 30 minuten de tijd om een synthesetekst te 

schrijven, op de computer. Ze maken hierbij gebruik van een aparte pagina uit 

hun werkboekje waarop de voorwaarden waaraan een synthesetekst moet vol-

doen vermeld staan. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen slaan hun tekst op en leveren hem nog tijdens de les in, in een on-

linesysteem van de school. 

 

De leerlingteksten worden van codes voorzien 

Aan het eind van de les maken de leerlingen negen leervragen in hun werk-

boekje: een open vraag en acht MC-vragen. 

De antwoorden op de open vraag worden gecodeerd met codes 1 t/m 

9 van hoofdcategorie 1, en met de codes van hoofdcategorie 2. De 

antwoorden op de MC-vragen worden gecodeerd met pentachotome 

codes. 
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De data moeten antwoord geven op: 

Vraag 1: Wat is de kwaliteit van de voortoets, van zowel de E-groep als de C-groep? 

Vraag 2: In hoeverre betrekt de leerling de onderstaande, in het werkboekje genoemde, criteria in het antwoord op de vraag wat ze van de les hebben 

geleerd, en in hoeverre is er een verschil waar te nemen tussen de E- en C-groep? 

Deze criteria staan weergegeven in Kolom 1 Hoofdcategorie 1 van bijlage M1. De criteria die de leerlingen op grond van de gekregen informatie zouden 

kunnen opschrijven/betrekken in hun antwoord zijn 1 t/m 9. De codes 10 t/m 12 (en 16 en 17) zijn niet in deze les expliciet genoemd, maar kunnen door de 

leerling theoretisch wel gebruikt worden in hun antwoord. 

Omdat de leerlingen nog nauwelijks hebben geoefend met de speciale kenmerken waar een synthesetekst aan moet voldoen, wordt verwacht dat de 

leerlingen vooral code 3, het schrijven van een synthesetekst, in hun eerste herinnering antwoord zullen betrekken. 

Vraag 3: In hoeverre geven de leerlingen aan de schrijftaak moeilijk en inspannend te vinden, al of niet tijd genoeg te hebben, en te weten hoe ze de taak 

aan moesten pakken, en in hoeverre is er een verschil waar te nemen tussen de E- en C-groep? 

Als 67% een positief antwoord geeft in de categorie 1 (goed te doen; matig inspannend; genoeg tijd; en redelijke bekend met taak) en 2 (makkelijk; niet-

inspannend; tijd over; en goed bekend met de taak), dan is de opdracht goed te doen. 

 

LES 3: HET ACTIEF VERKRIJGEN VAN DE TAAKDEFINITIE: ALLEEN IN DE E-GROEP 

Doel en eindresultaat: Weten wat een goede synthesetekst is (doel); Het kunnen formuleren wat een goede synthesetekst is (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de les-

senserie: Actie 1, het actief verwerven van de Synthesetekst definitie.  

Kwalitatief 

 

Er wordt nog een keer m.b.v. een schematische weergave van het leerproces uitgelegd: 1) bewustwor-

ding van wat een zwakke en wat een goede tekst is, 2) het formuleren wat een goede synthesetekst is 

en 3) het in stapjes oefenen met het schrijven van zo’n tekst. 

Kwalitatief 
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De leerlingen kijken vervolgens naar een filmpje waarin de docent-onderzoeker hardop denkend laat 

zien wat een synthesetekst is. 

Kwalitatief 

De leerlingen noteren in hun werkboekje welke essentiële stappen de denkende docent in het filmpje 

zet. 

Trichotome codes 

De leerlingen lezen in 10 minuten drie voorbeeldteksten, die zij aangeboden krijgen op papier waarop 

zij mogen schrijven; een die goed scoort op het weergeven van informatie, maar zwak scoort op inte-

gratie en eigen schoolvakkennis; een die beter scoort op integratie en eigen schoolvakkennis, maar 

zwakker op het weergeven van informatie en op taal; en een tekst die op alle punten sterk scoort.  

Kwalitatief 

 

De leerlingen ordenen de drie teksten van zwak naar sterk. Per tekst wordt een reden gegeven 

waarom de tekst op die manier geordend is. 

 

Het ordenen wordt gecodeerd: 

1= A sterkst B zwakst 

2= A sterkst C zwakst 

3= B sterkst A zwakst 

4= B sterkst C zwakst 

5= C sterkst A zwakst  

6= C sterkst B zwakst 

De orden-redenen worden gecodeerd met het 

codeboek. 

De leerlingen maken vervolgens een lijstje van kwaliteiten waaraan een goede synthesetekst moet 

voldoen.  

 

Dit lijstje wordt gecodeerd met de codes van het 

codeboek Ontwerp I t/m III 

Dit lijstje wordt aangevuld na 1) overleg in een groepje van vier leerlingen en na 2) een klassenge-

sprek onder leiding van de docent.  

Idem 2x 

Vervolgens kijken de leerlingen naar het smartboard naar het beoordelingsschema van de synthese-

tekst en luisteren ze naar de uitleg van de docent. 

Kwalitatief 

De leerlingen gaan de drie voorbeeldteksten nu meer in detail beoordelen met het schema, dat hier-

voor drie keer afgedrukt staat in hun werkboekje, voor respectievelijk de zwakke, matige/gemiddelde 

Kwalitatief 
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en sterke tekst. In het schema is alleen de kolom van de zwakke tekst met criteria gevuld, de kolom-

men van de zwakke en sterke tekst zijn leeg gelaten, zodat de leerlingen hier kunnen: 

Noteren wat minder en wat beter is dan de matige/gemiddelde tekst. In een aparte score kolom vul-

len de leerlingen een getal uit de reeks 0 t/m 5 in, waarbij het getal 5 staat voor het sterkste onder-

deel. 

 

Coderen op integratie (code 5) en eigen inbreng 

(code 6 en 7) om de vraag te kunnen beantwoor-

den of de leerlingen de tekst te hoog of te laag 

beoordelen op die kenmerken  

Op basis van deze beoordelingservaringen en op basis van de antwoorden op de opdrachten daar-

voor, zie boven, formuleren de leerlingen de criteria waar een goede synthesetekst aan moet vol-

doen.  

Coderen met het Codeboek leervragen Ontwerp I 

t/m III 

Daarnaast beschrijven zij hoe je die het beste kunt schrijven. 

 

Trichotome code n.a.v. het filmpje: 1) argumenten 

met elkaar verbinden, 2) toevoegen eigen kennis, 

3) op begrijpelijke manier schrijven. 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vier leervragen in hun werkboekje: een open vraag en 

drie MC-vragen. 

CB open leervragen, resp. quantochotome codes. 

 

Vraag 1: In hoeverre komen de behandelde criteria uit het filmpje en beoordelingsschema (code 3 t/m 9) terug in het antwoord op de leervraag wat er in 

deze taakdefinitieles geleerd is en in het werkboekje bij de opdrachten die gaan over de taakdefinitie? 

Verwacht wordt dat leerlingen nu vooral code 1, het analyseren van bronnen, code 4 (selecteren van argumenten), code 5 (integratie) en code 6 en 7 (ver-

duidelijking en kritische noot) in hun antwoord zullen betrekken. 

Vraag 2: In hoeverre heeft de leerling de opdrachten over de taakdefinitie in het werkboekje naar wens gemaakt? 

Vraag 3: In hoeverre geeft de leerling aan de opdrachten leerzaam te vinden, duidelijk en/of verhelderend? 

 

LES 4: HET VRAGEND SAMENVATTEN; ALLEEN IN DE E-GROEP 
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Doel en eindresultaat.  Door middel van het vragend samenvatten het argument uit een alinea van een tekstbron halen (doel); Argumenten en subargu-

menten uit de bronteksten op post-its in een samenvatschema (eindresultaat). 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen halen onder leiding van de docent in het kort de vorige les op. De docent laat op een PowerPoint eerst de start-

dia van les 4 van de Synthese Challenge zien en daarna nog een keer de dia met de drie voorbeeldteksten. De docent legt uit 

hoe de docent-onderzoeker al lezend aantekeningen op de drie voorbeeldteksten heeft gemaakt. Op de dia staat “gebruik je 

pen als je leest”. De zes argumenten die uit de twee voorbeeldteksten te halen zijn, zijn als nummer 1 t/m 6 genoteerd, en het 

begrip ‘eigen schoolvakkennis’ en ‘integratie’ respectievelijk als EK en I. 

Kwalitatief 

 

 

 

Vervolgens worden op twee andere dia’s twee ingevulde beoordelingsrubrics getoond, één van bron A met veel argumenten, 

maar weinig EK en I, en één van bron C met niet alle argumenten maar wel EK en I. Leerlingen die de vorige les afwezig waren 

(door Covid 19 bv.) hebben dan toch enig idee waar les 3 over ging. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de lessenserie: actie 2, het op-

halen van kennis over evolutie en het lezen en selecteren van argumenten uit de bronnen. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen schrijven in hun werkboekje ter herhaling de definitie van de synthesetekst op. Codeboek leervragen 

Ontwerp I t/m III  

De leerlingen gaan samen met hun buur en met behulp van opgegeven begrippen, in hun werkboekje schematisch samenvat-

ten hoe evolutie werkt. 

Trichotome codes 

De leerlingen kijken naar een filmpje waarin de docent-onderzoeker uitlegt hoe je vragend samenvat. Kwalitatief 

De leerlingen vatten in een zin samen hoe je vragend samenvat. Categoriecodes 1, 4 en 

10 van Hoofdcategorie 

1. 

De leerlingen lezen twee bronnen over het vraagstuk of de mens nog wel evolueert nu hij zo verbonden is met niet levend ma-

teriaal als computers, implantaten etc. Ze krijgen hiervoor 20 minuten de tijd, terwijl een digitale klok op het smartboard de tijd 

bij houdt. Ze lezen de tekst eerst globaal om de positie van de schrijver te kunnen achterhalen.  

Kwalitatief 

Deze positie schrijven ze als stelling op bovenaan hun samenvatschema.  Dichotome codes 

Daarna lezen ze de tekstbron bron voor bron, alinea voor alinea.  Kwalitatief 
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Op gele post-its schrijven ze de argumenten en ondersteuningen/subargumenten van bron 1 op, en op roze post-its de argu-

menten en ondersteuningen/subargumenten van bron 2. 

Trichotome codes 

 

De leerlingen vergelijken hun ingevulde schema met dat van hun buur. Ze bespreken de verschillen en veranderen zo nodig de 

tekst op hun post-its. 

Kwalitatief 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vijf leervragen in hun werkboekje: een open vraag en vier MC-vragen. Codeboek leervragen 

Ontwerp I t/m III en 

pentachotome codes. 

Vraag 1: In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben van het vragend samenvatten door per alinea de argumenten/kernideeën in een samenvat-

schema te noteren? 

Je verwacht dan dat leerlingen de termen van Hoofdcategorie 1, bronnen lezen (code 1), argumenten/kernideeën (code 4) en vragend samenvatten (code 

10) veelvuldig in hun antwoord betrekken. 

Vraag 2: In hoeverre is het gelukt om de argumenten goed in het schema te krijgen? 

Wens: Als leerlingen voor meer dan 67% de argumenten goed hebben samengevat dan lijkt de opdracht geslaagd. 

Vraag 3: In hoeverre heeft de leerling de opdrachten volgens de bedoeling gemaakt? 

Wens: Als leerlingen de opdrachten voor meer dan 67% goed hebben gemaakt, dan lijkt de opdracht geslaagd. 

Vraag 4: In hoeverre geeft de leerling aan het filmpje van de docent-onderzoeker waarin zij uitlegt hoe je vragend moet samenvatten verhelderend te 

vinden en in hoeverre geeft de leerling aan het handig te vinden te vinden om de argumenten op deze manier uit de bronnen te halen? 

  

LES 5: HET HERORDENEN VAN DE ARGUMENTEN OP VERGELIJKBAAR ONDERWERP; ALLEEN IN DE E-GROEP. 

Doel en eindresultaat: Weten hoe je overeenkomstige argumenten een overkoepelende term geeft, hoe je de argumenten kritisch toelicht (waar nodig 

aanvult met schoolvakkennis en een kritische noot aanbrengt), en hoe je een synthese alinea schrijft (doel); Een samenvatschema met herordende 
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argumenten, drie vergelijkbare argumentatietermen en drie geschreven synthese alinea’s: één voorgedaan door de docent-onderzoeker en twee geschre-

ven door de leerling zelf (eindresultaat). 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen halen onder leiding van de docent in het kort de vorige lessen op. Op een PowerPoint dia wordt via een 

livestream les via het smartboard opvallende resultaten van de vorige les gedeeld, nl. dat opviel: 

1. Er stond op een dia “lezen doe je met een pen”, maar (bijna) niemand onderstreept, schrijft etc. op bronnen. 

2. In een voordoe-filmpje wordt het vraagstuk (evolueert de mens nog?) gegeven en getoond waar de stellingen 

staan, maar niet iedereen schrijft ze goed op in schema… 

Conclusie: Goed opletten als filmpjes worden getoond: veel wordt ‘gratis’ weggegeven”. 

Kwalitatief 

 

 

 

 

 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de lessenserie: actie 3: 

Het herordenen van argumenten, kritisch analyseren en oefenen met het formuleren van tekst. 

Kwalitatief 

De leerlingen kijken naar een filmpje waarin de docent twee stappen voordoet: 1) hoe je een argument uit bron 1 ver-

bindt met een argument uit bron 2 (herordenen en overkoepelen) en 2) hoe je die argumentatie kritisch kunt bezien. 

Kwalitatief 

De leerlingen doen dit overkoepelen en kritisch bezien van de argumentatie na, door in hun werkboekje in de eerste 

kolom het eerste argumentatie overkoepelterm in het schema te zetten, en de roze post-it van de tweede alinea van 

bron 2 naast de gele post-it van alinea 1 van bron 1 te verplaatsen. 

Coderen met dichotome codes. 

 

Op een blauwe post-it schrijven zij hun kritische noot over deze eerste argumentatie op. Idem en volgens code 6 en 7  

De leerlingen gaan daarna zelf op zoek naar een overeenkomstig argument uit bron 2 om naast het argument van 

alinea 2 uit bron 1 te zetten.  

Dichotome codes 

De overeenkomstige argumentatieterm wordt in de eerste kolom van het samenvatschema gezet. Dichotome codes 

De leerlingen analyseren met hun opgehaalde kennis over evolutie uit les 4 in hoeverre de argumentatie van beide 

auteurs klopt en zetten hun conclusie op een tweede blauwe post-it. 

Codes 6 en 7  

 

De leerlingen kijken naar een tweede filmpje van de docent-onderzoeker, waarin zij laat zien hoe je met de informatie 

op de eerste drie post-its van argument 1, een eerste alinea van de synthesetekst kunt schrijven. 

Kwalitatief 

De leerlingen schrijven vervolgens zelf zo’n alinea m.b.v. de informatie die zij op de post-its in het samenvatschema bij 

argument 2 hebben staan. 

Codes 3 t/m 9 van Codeboek 

leervragen Ontwerp I t/m III  
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De leerlingen kijken naar een derde filmpje waarin de docent-onderzoeker voordoet hoe je het derde koppel argu-

menten kunt noemen en kritisch evalueert. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen noteren de overeenkomstige argumentatieterm voor of tegen evolutie in de derde rij van het samenvat-

schema,  

Dichotome codes 

Analyseren met hun eerder verworven schoolvakkennis in hoeverre de argumentatie van beide auteurs klopt en zetten 

hun conclusie op een blauwe post-it. 

Codes 6, 7  

 

Tot slot schrijven zij zelf een tweede synthese alinea over het derde argument.  Codes 3 t/m 9 van codeboek 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vijf leervragen in hun werkboekje: een open vraag en vier MC-vragen. Codeboek Open Leervragen en 

met pentachotome codes 

 

Deelvraag 1: In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben over het herordenen van argumenten en het schrijven van oefen synthesetekstalinea’s? 

Verwacht wordt dat leerlingen naast code 3 (het schrijven van een synthesetekst), nu vooral de codes 5 (integratie) en codes 6 en 7 (verduidelijking en 

kritische noot) in hun antwoord betrekken. 

Vragen die betrekking hebben op het doel en het eindresultaat: 

In hoeverre vullen de leerlingen de schema’s met juiste overkoepeltermen in? 

In hoeverre zijn de post-its goed gerangschikt? 

In hoeverre worden er zinvolle kritische noten geschreven? 

In hoeverre zijn goede synthesealinea’s geschreven? 

Vragen over de beleving van de opdracht door de leerling:  

Wat heeft de leerling van de les geleerd, in hoeverre vond de leerling het herordenen handig, de voordoe-filmpjes van de docent leerzaam en het schrij-

ven van de oefenalinea’s lastig? 

LES 6: HET SCHRIJVEN VAN SYNTHESETEKST 2 (EVOLUTIEVRAAGSTUK) M.B.V. HET SAMENVATSCHEMA; ALLEEN DE E-

GROEP 
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Doel en eindresultaat: Weten hoe je met de in stapjes geoefende synthesetekst alinea’s een hele synthesetekst kunt schrijven (doel); Zelf een hele syn-

thesetekst schrijven m.b.v. 1) het geordende samenvatvatschema met kritische toelichtingen, 2) de voorgedane eerste synthese alinea, 3) de twee oefen-

synthese alinea’s, 4) de informatie over de structuur van de synthesetekst, en 5) de criteria uit de beoordelingsschema’s in het werkboekje (eindresultaat). 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen schrijven ‘gescaffold’ thuis via Zoom in Exam.net in 30 minuten hun tweede synthesetekst, over het 

vraagstuk of de mens nog wel evolueert nu hij steeds meer verbonden raakt met niet levend spul als bijvoorbeeld 

computers en implantaten, terwijl op het smartboard met een digitale klok de tijd wordt bijgehouden. 

Kwalitatief via Zoom 

 

De leerlingen wordt aangeraden om tijd over te hebben om de tekst na te lezen en te verbeteren, zodat een andere 

lezer de kwestie goed begrijpt en greep krijgt op de argumenten. 

Kwalitatief via Zoom 

 

De leerlingen leveren hun tekst in, in Exam.net door op de ‘submit exam’ knop te klikken. Twee assistenten kunnen het 

inleveren forceren wanneer de leerlingen niet uit zichzelf de tekst inleveren 

Kwalitatief 

Aan het eind van de les maken de leerlingen zeven leervragen in hun werkboekje: een open vraag en zes MC-vragen. M.b.v. codes codeboek en met 

pentachotome codes. 

 

Deelvraag: In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben van het schrijven van een hele synthesetekst m.b.v. het ingevulde samenvatschema? 

Verwacht wordt dat leerlingen meer dan tijdens de voormeting codes 5 (integratie) 6 en 7 (verduidelijking en kritische noot) in hun antwoord betrekken. 

LES 7: HET SCHRIJVEN VAN SYNTHESETEKST 3 (HET TAALVRAAGSTUK); ZOWEL DE E- ALS DE C-GROEP 

Doel en eindresultaat: Weten hoe je een synthesetekst op basis van twee bronnen schrijft (doel). Een derde synthesetekst op basis van twee bronnen, 

zelfstandig geschreven zonder scaffolding, op dezelfde manier als de eerste synthesetekst, maar nu met kennis en ervaring (eindresultaat).  

Instructieactiviteit Meetmanier 

Via YouTube en PowerPoint krijgen de leerlingen uitgelegd waar de kwestie van de derde synthesetekst over zal gaan 

en wordt kennis daarover opgehaald.  

Geen observatie mogelijk.  
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De leerlingen krijgen digitaal twee bronnen via Exam.net uitgereikt waarop helaas geen aantekeningen gemaakt kun-

nen worden. De leerlingen hebben wel kladpapier waarop zij aantekeningen en/of schema’s kunnen maken. 

Trichotome codes. 

 

De leerlingen moeten de bronnen in ongeveer 10 minuten zeer geconcentreerd lezen, zij hebben 40 minuten totaal 

voor lezen en schrijven, en moeten zelf de tijd in de gaten houden. 

Kwalitatief via Zoom. 

 

Vervolgens krijgen de leerlingen 30 minuten de tijd om hun synthesetekst te schrijven, op de computer. Ze maken 

hierbij gebruik van de kennis opgedaan uit de vorige lessen en de pagina’s uit hun werkboekje waarop de voorwaar-

den vermeld staan. 

Kwalitatief via Zoom. 

 

De leerlingen leveren hun tekst in, in Exam.net. Twee assistenten kunnen het inleveren forceren wanneer de leerlingen 

niet uit zichzelf de tekst inleveren. 

De teksten worden door onaf-

hankelijke beoordelaars beoor-

deeld. 

Aan het eind van de les maken de leerlingen negen leervragen in hun werkboekje: een open vraag en acht MC-vragen. m.b.v. Codeboek leervragen 

Ontwerp I t/m III en met penta-

chotome codes. 

 

Vragen die betrekking hebben op het doel en eindresultaat: 

Vraag 1: In hoeverre zijn betere teksten geschreven dan de eerste syntheseteksten? 

Verwacht wordt dat de leerlingen uit de E-groep dankzij de drie interventielessen significant betere teksten schrijven dan de voormeting, en dan de leer-

lingen uit de C-groep, die de interventielessen niet kregen. 

Vraag 2: In hoeverre betrekken leerlingen in hun antwoorden op de leervragen codes die te maken hebben met de kwaliteit van de synthesetekst? 

Verwacht wordt dat leerlingen vaker codes in hun antwoorden betrekken die te maken hebben met de typische kenmerken waar een synthesetekst aan 

moet voldoen, code 4 (het selecteren van argumenten), code 5 (het integreren van argumenten) en code 6 en 7 (het verduidelijken en toevoegen van een 

eigen noot) dan dat zij na afloop van de voormeting hebben gedaan. 
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ONTWERP III: LEERACTIVITEITEN VRAGEND SAMENVATTEN 

Beschrijving van de activiteiten voor het bevorderen van het schrijven van syntheseteksten.  Ontwerp III bestaat uit een experimen-

tele groep (E-groep, met vragend samenvatten) en een controlegroep (C-groep, zonder vragend samenvatten).  

Het ontwerp moet antwoord geven op de vraag in hoeverre het vragend samenvatten betere selecties van argumenten oplevert 

dan eigen methoden van leerlingen om argumenten uit bronnen te selecteren en integreren.  

Bij dit overzicht horen de codeboeken Leervragen Ontwerp I t/m III en Vragend Samenvatten. 

LES 1: INTRODUCTIE; E-GROEP= C-GROEP. 

Doel en eindresultaat: Weten waar de lessenserie de Synthese Challenge over gaat (doel); Eerste kennismaking met het begrip synthese-

tekst, weten waar je de omschrijving van wat voor een tekst dat is kan vinden, en waar je kan vinden welke dingen je moet doen om zo’n 

tekst te schrijven (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen hebben een papieren werkboekje in een envelop mee naar huis gekregen, via een van de laatste 

schoollessen of opgestuurd per post, met uitleg van de Synthese Challenge en opdrachten. De leerlingen krijgen 

m.b.v. een schema op een PowerPoint dia het probleem, en het doel van de Synthese Challenge uitgelegd. 

Kwalitatief 
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De leerlingen krijgen m.b.v. een tweede PowerPoint dia het schema van de Synthese Challenge uitgelegd. Dit schema 

keert aan het begin van elke les terug zodat de leerlingen weten waar ze nu zijn. 

De leerlingen krijgen op een derde dia de definitie van wat een synthesetekst is uitgelegd. 

Op een vierde dia krijgen de leerlingen uitgelegd wat ze moeten doen om een synthesetekst te schrijven. 

In het boekje kunnen de leerlingen dia drie en vier teruglezen. De leerlingen kunnen op een aparte pagina lezen hoe 

de synthesetekst ingedeeld moet worden, hoeveel woorden de tekst maximaal mag bevatten en hoe je in de tekst en 

aan het eind van de tekst verwijst naar bronnen. 

De leerlingen krijgen het verwijzen naar bronnen ook op een aparte dia van de Power Point uitgelegd. 

De leerlingen wordt uitgelegd dat alle opdrachten tijdens de les plaatsvinden, dat er geen huiswerk is en dat de op-

dracht voor 30% meetelt voor hun eindcijfer. 

LES 2: HET SCHRIJVEN VAN EEN EERSTE SYNTHESETEKST; E-GROEP= C-GROEP 

Doel en eindresultaat: Bewustwording bij de leerlingen hoe het schrijven van een synthesetekst in zijn werk gaat, hoe moeilijk dat is en we-

ten hoe goed leerlingen syntheseteksten kunnen schrijven zonder specifieke hulp en instructie (doel); Een eerste synthesetekst op basis van 

twee bronnen over het vraagstuk wat er nodig is om hypotheses theorieën te laten worden (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen vinden twee bronnen op papier afgedrukt in hun werkboekje, waarop zij hun naam moeten schrijven en 

waarop zij aantekeningen mogen maken.  

Kwalitatief 

De leerlingen krijgen 10 minuten de tijd om de bronnen te lezen terwijl een digitale timer op het smartboard (klas) of 

zoom-PowerPoint de tijd weergeeft. 

Kwalitatief 
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Vervolgens krijgen de leerlingen 30 minuten de tijd om een synthesetekst te schrijven, op de computer. Ze maken 

hierbij gebruik van een aparte pagina uit hun werkboekje waarop de voorwaarden waaraan zo’n tekst moet voldoen, 

vermeld staan. 

Kwalitatief 

De leerlingen slaan hun tekst op en leveren hem nog tijdens de les in, in een online volgsysteem van de school. Dit wordt in het bij-

zijn van de leerling 

door de docent ge-

checkt 

Aan het eind van de les maken de leerlingen tien leervragen in hun werkboekje: een open vraag en negen MC-vra-

gen. 

Codeboek en pen-

tachotome codes. 

De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag 1: Hoe ziet de kwaliteit van de syntheseteksten voor de interventie eruit? 

Het schrijven van deze eerste synthesetekst heeft een educatief doel. In eerste instantie wordt de kwaliteit van de tekst niet beoordeeld. 

Vraag 2: In hoeverre betrekt de leerling de criteria waaraan een synthesetekst moet voldoen in haar antwoord? 

Deze criteria staan weergegeven in Codeboek leervragen Ontwerp 1. De criteria die de leerlingen op grond van de gekregen informatie 

zouden kunnen opschrijven/betrekken in hun antwoord zijn 1 t/m 9. De codes 10 t/m 12 (en 16 en 17) zijn niet in deze les expliciet genoemd, 

maar kunnen door de leerling theoretisch wel gebruikt worden in hun antwoord. 

Vraag 3: In hoeverre zegt de leerling in het leerrapport iets over de moeilijkheidsgraad van het schrijven van de tekst, over onderdelen van 

het vragend samenvatten en over zijn/haar kennis over de aanpak van de lees- en schrijftaak? 

 



56   BIJLAGE H  

 

LES 3: HET ACTIEF VERKRIJGEN VAN DE TAAKDEFINITIE. E-GROEP = C-GROEP 

Doel en eindresultaat: Weten wat een goede synthesetekst is (doel); Het kunnen formuleren wat een goede synthesetekst is (eindresultaat). 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de lessenserie: Actie 1, 

het actief verwerven van de Synthesetekst definitie.  

Kwalitatief 

 

Er wordt nog een keer m.b.v. een schematische weergave van het leerproces uitgelegd: 1) bewustwording van wat 

een zwakke en wat een goede tekst is, 2) het formuleren wat een goede synthesetekst is en 3) het in stapjes oefenen 

met het schrijven van zo’n tekst. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen kijken vervolgens naar filmpje 1 waarin de docent-onderzoeker hardop denkend laat zien wat een syn-

thesetekst is. 

Kwalitatief 

De leerlingen noteren in hun werkboekje welke essentiële stappen de denkende docent in het filmpje zet. Trichotome codes 

De leerlingen lezen in 10 minuten twee voorbeeldteksten, die zij digitaal aangeboden hebben gekregen; een die goed 

scoort op het weergeven van informatie, maar zwak scoort op integratie en eigen schoolvakkennis; en een tekst die 

op alle punten sterk scoort. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen ordenen de teksten van sterk naar minder sterk. Dichotome codes  

Per tekst wordt een reden gegeven waarom de tekst op die manier geordend is. Codeboek open 

vragen 

De leerlingen maken vervolgens een lijstje van kwaliteiten waaraan een goede synthesetekst moet voldoen. Codeboek open 

vragen 

Dit lijstje wordt aangevuld na 1) overleg in een groepje van vier leerlingen en/of na 2) een klassengesprek onder lei-

ding van de docent. 

Codeboek open 

vragen 
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Vervolgens kijken de leerlingen naar het smartboard naar het beoordelingsschema van de synthesetekst en luisteren 

ze naar de uitleg van de docent die het schema uitlegt. 

Kwalitatief 

De leerlingen gaan de twee voorbeeldteksten nu meer in detail beoordelen met het schema, dat hiervoor twee keer 

afgedrukt staat in hun werkboekje, voor respectievelijk de sterke, en minder sterke tekst. In het schema is alleen de 

kolom van een gemiddelde tekst met criteria gevuld, de kolommen van een zwakke en sterke tekst zijn leeg gelaten, 

zodat de leerlingen hier kunnen noteren wat minder en wat beter is dan de gemiddelde tekst. 

Coderen op inte-

gratie (code 5) en 

eigen inbreng 

(code 6 en 7) om 

de vraag te kunnen 

beantwoorden of 

de leerlingen de 

tekst te hoog of te 

laag beoordelen op 

die kenmerken.  

Op basis van deze beoordelingservaringen en op basis van de antwoorden op de opdrachten daarvoor, zie boven, 

formuleren de leerlingen de criteria waar een goede synthesetekst aan moet voldoen. 

Codeboek 

 

Daarnaast beschrijven zij hoe je de synthesetekst taak het beste aanpakt. Trichotome code 

n.a.v. het filmpje. 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vier leervragen in hun werkboekje: een open vraag en drie MC-vragen. Codeboek resp. 

trichotome codes. 

De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag 1: In hoeverre komen de behandelde criteria uit het filmpje ‘Wat is een synthesetekst’ en uit het beoordelingsschema (code 3 t/m 9) 

terug in het antwoord op de leervraag wat er in deze taakdefinitieles geleerd is en in het werkboekje bij de opdrachten die gaan over de 

taakdefinitie? 
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LES 4: HET SELECTEREN VAN ARGUMENTEN.  

E-groep: volgens de vragend samenvat methode; C-groep: selecteren van argumenten op een eigen manier. 

 

Doel en eindresultaat.  Doel: E-groep: Door middel van het vragend samenvatten het argument uit een alinea van een tekstbron halen. C-

groep: Idem, op de gewone manier. 

Eindresultaat: E-groep: Argumenten en subargumenten geselecteerd uit de bronnen in een samenvatschema. C-groep: Argumenten en 

subargumenten geselecteerd uit de bronnen op de gewone manier in een samenvatschema. 

Instructieactiviteiten Meetmanier 

De leerlingen halen onder leiding van de docent in het kort de vorige les op. De docent laat op een PowerPoint dia 

de twee voorbeeldteksten A en B nog een keer zien en hoe de docent-onderzoeker hier al lezend aantekeningen op 

de twee voorbeeldteksten heeft gemaakt. Op de dia staat “gebruik je pen als je leest”. Bij tekst A is aangegeven welke 

argumenten met elkaar zijn samengevoegd, waar de tekst is verduidelijkt en waar een kritische noot is toegevoegd. 

Bij tekst B staan de argumenten onder elkaar en is de opmerking toegevoegd dat het hier eerder om een samenvat-

ting gaat dan een synthesetekst. 

Kwalitatief 

Vervolgens worden op een andere dia de ingevulde beoordelingsrubric getoond van bron B, die weliswaar hoog 

scoort op de selectie van argumenten, maar laag op integratie en eigen kennis: het is een samenvatting. 

Kwalitatief 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de lessenserie: actie 2, 

het ophalen van kennis over evolutie en het lezen en selecteren van argumenten uit de bronnen. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen schrijven in hun werkboekje ter herhaling de definitie van de synthesetekst op. Codeboek bijlage 

M1 
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De leerlingen gaan samen met hun buur en met behulp van opgegeven begrippen en een voorgedrukt invulschema, 

in hun werkboekje schematisch samenvatten hoe evolutie werkt. 

Quatrochotome 

codes 

 

De leerlingen kijken naar filmpje 2 waarin de docent-onderzoeker uitlegt hoe je vragend samenvat (E-groep) respec-

tievelijk gewoon samenvat (C-groep). 

Kwalitatief 

 

De leerlingen vatten in een zin samen hoe je vragend samenvat (de E-groep) respectievelijk gewoon samenvat (C-

groep). 

Trichotome codes 

De leerlingen lezen twee bronnen over het vraagstuk of de mens nog wel evolueert nu hij zo verbonden is met niet 

levend materiaal als computers, implantaten etc. Ze krijgen hiervoor 20 minuten, terwijl een digitale klok op het 

smartboard/zoom-PowerPoint de tijd bij houdt. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen lezen de tekst in principe eerst globaal om de positie van de schrijver te kunnen achterhalen.  Kwalitatief 

Deze positie schrijven ze als stelling op bovenaan hun samenvatschema. Trichotome codes 

Daarna lezen ze de tekstbron bron voor bron, alinea voor alinea: De E-groep met het extra denkstapje, de C-groep 

op de gewone manier. 

Kwalitatief 

Op gele post-its schrijven ze de argumenten en ondersteuningen/subargumenten van bron 1 op, en op roze post-its 

de argumenten en ondersteuningen/subargumenten van bron 2. 

Codeboek Vra-

gend/gewoon 

Samenvatten 

De leerlingen vergelijken hun ingevulde schema met dat van hun buur. Ze bespreken de verschillen en veranderen zo 

nodig de tekst op hun post-its. 

Dichotome codes 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vijf leervragen in hun werkboekje: een open vraag en vier MC-vragen. Codeboek en pen-

tachotome codes 

De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag 1: In hoeverre levert het vragend samenvatten betere selecties uit de bronnen op dan bij het gewone samenvatten het geval zou zijn? 
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De verwachting is dat leerlingen die bronnen lezen en samenvatten volgens de vragend samenvat manier, vaker 1) de inhoud correct weer-

gegeven, 2) de inhoud verkort in eigen woorden weergegeven, 3) de inhoud expliciet weergeven met behulp van verbindingswoorden als 

‘want’, ‘dus’ e.d., met pijlen of met aandacht bolletjes, en 4) de informatie in de juiste volgorde weergeven: eerst argument, dan subargu-

ment. 

Vraag 2: In hoeverre zegt de leerling iets geleerd te hebben van de les: wat is het verschil tussen de C- en E-groep? 

Verwacht wordt dat leerlingen in de experimentele groep vaker naar het vragend samenvatten verwijzen dan leerlingen uit de controle-

groep en dat zij het filmpje van de docent-onderzoeker waarin zij het samenvatten voordoet meer verhelderend vinden dan leerlingen uit 

de controlegroep. 

LES 5: HET HERORDENEN VAN DE ARGUMENTEN OP VERGELIJKBAAR DEELONDERWERP  

De E- en C-groep volgen dezelfde les. 

 

Doel en eindresultaat: Weten hoe je overeenkomstige argumenten een overkoepelende naam geeft, hoe je de argumenten kritisch toelicht 

(waar nodig aanvult met schoolvakkennis en een kritische noot aanbrengt), en hoe je een synthese alinea schrijft (doel); Een samenvat-

schema met herordende argumenten, drie overkoepeltermen en drie geschreven synthese alinea’s: één voorgedaan door de docent-onder-

zoeker en twee geschreven door de leerling zelf (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen krijgen met behulp van het Synthese Challenge schema uitgelegd waar ze zijn in de lessenserie: actie 3: 

Het herordenen van argumenten, kritisch analyseren en oefenen met het formuleren van tekst. 

Kwalitatief 
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De leerlingen kijken naar filmpje 3 waarin de docent twee stappen voordoet: 1) hoe je een argument uit bron 1 ver-

bindt met een argument uit bron 2 (herordenen en overkoepelen) en 2) hoe je die argumentatie kritisch kunt bezien, 

zowel in de E-groep als de C-groep met behulp van het ingevulde samenvatschema. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen doen dit overkoepelen en kritisch bezien van de argumentatie na, door: 

In hun werkboekje in de eerste kolom van het schema de overkoepelterm te noteren; 

De roze post-it van de tweede alinea van bron 2 naast de gele post-it van alinea 1 van bron 1 te verplaatsen.  

Op een blauwe post-it hun kritische noot over deze eerste argumentatie op te schrijven. 

De leerlingen gaan daarna zelf op zoek naar een overeenkomstig argument uit bron 2 om naast het argument van 

alinea 2 uit bron 1 te zetten. 

De overeenkomstige argumentatieterm of overkoepelterm wordt in de eerste kolom van het samenvatschema gezet. 

Trichotome codes 

 

De leerlingen analyseren met hun opgehaalde kennis over evolutie uit les 4 in hoeverre de argumentatie van beide 

auteurs klopt en zetten hun notitie op een tweede blauwe post-it. 

 

Quatrochotome 

codes (0 = niet in-

gevuld 

1= 1 ingevuld 

(10=fout; 11= 1 cor-

rect);2= 2 ingevuld 

(20=fout; 21= 1 

goed; 22= 2 goed), 

3= 3 ingevuld 

(30=fout; 31= 1 

goed; 32= 2 goed; 

33= 3 goed), 
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4=letterlijk overge-

nomen van ie-

mand) 

De leerlingen kijken naar filmpje 4 van de docent-onderzoeker, waarin zij laat zien hoe je met de informatie op de 

eerste twee post-its over overkoepelterm 1, en de eigen notitie op de blauwe post-it, een eerste alinea van de syn-

thesetekst kan schrijven. 

Kwalitatief 

 

De leerlingen schrijven vervolgens zelf zulke alinea’s m.b.v. de informatie die zij op de post-its in het samenvatschema 

bij de overkoepeltermen 2 en 3 hebben staan. 

Kwalitatief 

 

Aan het eind van de les maken de leerlingen vijf leervragen in hun werkboekje: een open vraag en vier MC-vragen. Codeboek Leervra-

gen en pentacho-

tome codes 

De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag 1: In hoeverre heeft de C-groep op een vergelijkbare manier integraties toegepast op de bronteksten en/of eigen integratiedocument 

als de E-groep? 

Deze vraag viel buiten de onderzoeksvraag. 

Vraag 2: In hoeverre verschillen de oefen synthese alinea’s in kwaliteit tussen de E- en C-groep, w.b. integratie van juiste argumenten en het 

toevoegen van een eigen noot? Ook deze vraag viel buiten de onderzoeksvraag. 
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LES 6: HET SCHRIJVEN VAN EEN HELE SYNTHESETEKST M.B.V.DE OEFEN ALINEA’S EN HET SAMENVATSCHEMA. E-GROEP = 

C-GROEP 

Doel en eindresultaat: Weten hoe je met de in stapjes geoefende synthesetekst alinea’s, een hele synthesetekst kunt schrijven (doel); Zelf 

een hele synthesetekst schrijven m.b.v. 1) het geordende samenvatvatschema met kritische toelichtingen (E-groep)/eigen selectiemethode 

(C-groep), 2) de voorgedane eerste synthese alinea, 3) de twee oefensynthese alinea’s, 4) de informatie over de structuur van de synthese-

tekst, en 5) de criteria uit de beoordelingsschema’s in het werkboekje (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De leerlingen schrijven m.b.v. hun samenvatschema in 30 minuten hun tweede synthesetekst, over het vraagstuk of 

de mens nog wel evolueert nu hij steeds meer verbonden raakt met niet levend spul als bijvoorbeeld computers en 

implantaten, terwijl op het smartboard met een digitale klok de tijd wordt bijgehouden. 

Kwalitatief  

Er wordt uitgelegd in het werkboekje en via de PowerPoint hoe het schrijven aan te pakken. Kwalitatief  

De leerlingen wordt aangeraden om tijd over te hebben om de tekst na te lezen en te verbeteren, zodat een andere 

lezer de kwestie goed begrijpt en greep krijgt op de argumenten. 

Kwalitatief  

 

De leerlingen leveren hun tekst in, in SOM.  

 

De teksten worden 

opgeslagen op de 

computer van de 

docent-onderzoe-

ker 

Aan het eind van de les maken de leerlingen zeven leervragen in hun werkboekje: een open vraag en zes MC-vragen. Codeboek en met 

Trichotome codes. 
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De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag: In hoeverre schrijven leerlingen uit groep E betere syntheseteksten wat betreft de kwaliteitscriteria informatie, integratie en eigen 

noot dan de leerlingen uit de C-groep? 

Verwacht wordt dat leerlingen uit de E-groep in hun syntheseteksten hoger scoren op informatie en integratie dan leerlingen uit de C-

groep, omdat leerlingen uit de E-groep op een bewustere manier de argumenten uit de bronnen hebben kunnen selecteren. Ook deze 

vraag viel buiten het onderzoek. 

LES 7: HET KRIJGEN VAN FEEDBACK MET RUBRIC EN TEKSTVOORBEELDSCHAAL; E-GROEP= C-GROEP 

Doel en eindresultaat: Weten hoe je een synthesetekst op basis van twee bronnen schrijft (doel); Een eigen geschreven synthesetekst op 

basis van twee bronnen, waarin m.b.v. de invulrubric, tekstschaalmodel en peerfeedback verbeteringen in zijn aangebracht (eindresultaat). 

 

Instructieactiviteit Meetmanier 

De docent laat op het smartboard een anonieme synthesetekst zien en doet voor hoe je m.b.v. de invulrubric de tekst 

op de vijf kwaliteiten kan beoordelen (10 min.). 

Kwalitatief 

 

De leerlingen laten hun eerste versie tekst lezen door hun buur door hun computers uit te wisselen. In het werkboekje 

van hun buur schrijven de leerlingen wat minder en wat meer is dan de gemiddelde tekstcriteria (15 min.) 

Kwalitatief 

 

De leerlingen geven daarna het werkboekje en de computer terug aan hun buur en gaan de opmerkingen van hun 

buur lezen en bespreken (10 min.). 

Kwalitatief 

 

De leerlingen krijgen de gelegenheid om hun eigen tekst te verbeteren (15 min) en in te leveren in SOM. 

 

De teksten worden 

beoordeeld door 

de WON-docenten. 
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De leerlingen maken de leervragen in hun werkboekje 

 

Met codeboek en 

trichotome codes. 

De data kunnen antwoord geven op: 

Vraag: In hoeverre zeggen de leerlingen iets geleerd te hebben van de les? 

In hoeverre vonden de leerlingen het krijgen van peerfeedback leerzaam? 

In hoeverre hebben de leerlingen hun teksten verbeterd op het gebied van informatie, integratie, eigen inbreng, samenhang & structuur 

en/of taal & APA? 

Ook deze vragen vielen buiten de onderzoeksvraag. 
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BIJLAGE I 

BRONNEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN DE SYNTHESETEKSTEN 

BRON 1 SCHRIJFTAAK 1/VOORTOETS: ALFRED WEGENER EN DE CONTINEN-

TALE DRIFT HYPOTHESE 

Vraagstuk: Wat is er nodig dat hypotheses theorieën worden? 

Stelling: Continenten zijn van elkaar afgedreven want daar zijn logische redenen 

voor 

 

(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

1 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleen de drie daar-

opvolgende alinea’s te gebruiken). 

 

In 1915 publiceerde Alfred Wegener (1880 – 1930) de hypothese van de Conti-

nentale Drift in zijn boek “De oorsprong van de continenten en oceanen”. Hij 

was niet de eerste die constateerde dat bepaalde continentale kusten als stukjes 

van een puzzel in elkaar passen, maar Wegener baseerde zich op een breder 

scala van disciplines, zoals geologie, oceanografie en de paleontologie (leer van 

de fossielen), meer dan vroegere verdedigers van het idee hadden gedaan. Dit 

trok wereldwijde aandacht en leidde tot een stevig debat tussen wetenschap-

pers. De hypothese van continentale drift stelt dat de continenten van de aarde 

lang geleden met elkaar verbonden waren, maar op een gegeven moment mil-

joenen jarenlang, langzaam van elkaar af zijn gedreven over het aardoppervlak. 

Over zijn argumenten van bijpassende kusten van continenten en de gelijkenis 

van fossielen en rots typen op continenten die door oceanen worden geschei-

den, schreef Wegener het volgende:  

 

Het idee van de continentale drift kwam voor het eerst bij mij op in 1910, toen ik 

de overeenkomsten van de kusten van de continenten aan weerszijde van de 

Atlantische Oceaan op de wereldkaart waarnam. In eerste instantie besteedde ik 

geen aandacht aan het idee, want ik beschouwde het als onwaarschijnlijk. 

In 1911, stuitte ik heel toevallig op een artikel over een paleontologisch bewijs 

voor een voormalige landbrug die tussen Brazilië en Afrika aanwezig zou zijn 

geweest.  
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Voortbordurend hierop deed ik een vluchtig onderzoek naar relevante ge-

gevens op het gebied van de geologie en paleontologie, en dit leverde onmid-

dellijk zo’n belangrijk verband tussen de verschillende onderdelen op, dat het 

idee van continentale drift opeens wortel schoot.  

De meer “voor de hand liggende” veronderstelling dat de relatieve positie 

van de continenten nooit veranderd is, is verkeerd: De continenten moeten wel 

verschoven zijn. Zuid-Amerika moet naast Afrika gelegen hebben en vormde 

een verenigd blok dat werd gesplitst in twee; de twee delen moeten dan lang-

zaam van elkaar gescheiden zijn, over een periode van miljoenen jaren. 

 

Bron: (Vrij naar) Alfred Wegener, De oorsprong van de continenten en oceanen, 

4e ed., trans. John Biram (New York: de publicaties van Dover, 1966) 1, 17 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (Wegener, 1966). 

BRON 2 VOORTOETS: BEDENKINGEN OP DE CONTINENTALE DRIFT HYPO-

THESE 

Vraagstuk: Wat is er nodig dat hypotheses theorieën worden? 

Stelling: Wegener heeft geen verklaring voor de drift. 

 

(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

2 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleen de drie daarop 

volgende alinea’s te gebruiken). 

 

Reactie op Wegeners hypothese. 

De meeste wetenschappers zagen ernstige tekortkomingen in de hypothese van 

Wegener, en velen verwierpen hem meteen. Een belangrijke zwakte van Wege-

ners hypothese was dat hij geen verklaring kon geven voor het bewegen van de 

continenten. Toch dachten ook sommige wetenschappers dat de continentaal-

drift hypothese zeer belangrijk kon wezen en verder onderzocht moest worden. 

Onderstaande samenvatting geeft een beeld over de discussies die wetenschap-

pers hadden over de hypothese. 

 

Van G.W. Lockefeer:  

Het lijkt misschien verwonderlijk dat we serieus moeten discussiëren over zo’n 

zwakke theorie. Toch is de hypothese van Wegener van reëel belang voor geo-

logen, omdat het idee allang aanwezig is in onze gedachten. Het idee dat de 

continenten niet vastliggen is aantrekkelijk voor elke geoloog ondanks het feit 

dat Wegener dat niet kan bewijzen. We bespreken zijn hypothese serieus, omdat 
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we graag willen dat hij gelijk heeft, en toch ben ik bang dat we moeten conclu-

deren dat hij op essentiële punten verkeerd is. Maar het idee zelf kan nog be-

wezen worden. 

Na de eerste controverse over de continentale drifthypothese van Wegener, 

werd er tientallen jaren weinig over geschreven. In de jaren 1950, liet de nieuw 

ontwikkelde wetenschap van paleomagnetisme (de studie van het magnetisch 

veld van de aarde) op grond van onderzoek naar magnetische mineralen in de 

zeebodem zien, dat de continenten wel degelijk op een andere manier geplaatst 

moeten zijn geweest. In plaats van noord-zuid gericht, zijn magnetische mine-

ralen op de zeebodem oost-west gericht. Maar het mechanisme, hoe deze ori-

entatie van magnetische mineralen veranderd zou kunnen zijn, was toen nog 

onbekend. Veel wetenschappers bleven daardoor niet overtuigd van de conti-

nentale drift theorie.  

Tot dat in 1959 een Amerikaanse marineofficier geologie professor Harry 

Hess (1906-1969), die tijdens de tweede wereldoorlog een sonar had gebruikt 

om uitgestrekte gebieden van de zeebodem van de Stille Oceaan in kaart te 

brengen, een artikel schreef waarin hij een proces uitlegde van zeebodemsprei-

ding: gesmolten gesteente sijpelt omhoog vanuit het binnenste van de aarde 

door mid-oceanische ruggen (onderzeese bergketens), Daarbij worden oudere 

oceaanbodems weggedrukt, het binnenste van de aarde in, terwijl de nieuw ge-

vormde oceaanbodems de continenten uit elkaar drukken. Dit zou het mecha-

nisme blijken te zijn om continentale drift te bewijzen waarnaar wetenschappers 

al die jaren naar hadden gezocht. 

 

Bron: Big History Project, drempel 4, Investigation 4. 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (BH Project, g.j.). g.j. = geen jaartal. 

BRON 1 INTERVENTIETOETS: STEVE JONES EN HET EINDE VAN DE MENSELIJKE 

EVOLUTIE 

Vraagstuk: Evolueert de mens nog wel nu hij zo verbonden is met niet levend 

materiaal als computers, implantaten etc.? 

 

(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

1 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleen de drie alinea’s 

te gebruiken die daarna volgen). 

 

Steve Jones is een geneticus (een wetenschapper die onderzoek doet naar ge-

nen en erfelijkheid) die het eens is met de algemeen aanvaarde theorie dat de 
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mens de laatste 200.000 jaar geëvolueerd is uit andere soorten, maar ontkent 

dat de mens nu nog steeds evolueert. Jones is een bekend geneticus aan de 

universiteit van Londen met vele artikelen en boeken op zijn naam waaronder 

Genetica voor beginners en de Taal van genen. Jones is van mening dat culturele 

en technologische veranderingen in de moderne maatschappij hebben geleid 

tot het einde van de evolutie van de mens. In de volgende passages uit een 

lezing van 2008, geeft Jones zijn drie belangrijkste redenen waarom hij denkt 

dat de mens niet verder evolueert. Ik heb de tekststukjes uit het Engels voor je 

vertaald:  

 

In vroegere tijden zou de helft van het aantal kinderen niet ouder zijn geworden 

dan 20 jaar. Heden ten dage overleeft 98 % van onze kinderen in de Westerse 

samenleving de 21 jaar. Onze levensverwachting is nu zo hoog dat als wij alle 

ongelukken en infectieziekten weten te voorkomen, onze levensverwachting met 

nog twee jaar omhooggaat. Natuurlijke selectie heeft niet langer de dood als 

handig middel tot haar beschikking. 

Mutaties nemen daarnaast ook af. Zeker, er is chemische en radioactieve ver-

vuiling – maar een van de belangrijkste mutagene factoren, of te wel middelen 

om genetische veranderingen te veroorzaken, is de oudere man. Bij een 29 jaar 

oude man (de gemiddelde voortplantingsleeftijd in het Westen) zijn er ongeveer 

300 celdelingen geweest tussen de spermacel die hem gecreëerd heeft en de 

spermacel die hij uiteindelijk zal doorgeven. Bij een 50-jarige vader hebben er 

meer dan 1000 celdelingen plaatsgevonden.7 Een afname in het aantal oudere 

vaders zal dus een groot effect hebben op de hoeveelheid mutaties in het 

sperma. Misschien verbazingwekkend, maar de leeftijd waarop men kinderen 

krijgt is naar beneden gegaan: de meeste  mannen verwekken geen kinderen 

boven de 35 jaar. Minder oude vaders betekent dat er minder mutaties in hun 

sperma aanwezig zijn. 

Toeval is het derde ingrediënt van evolutie. De huidige mens heeft 10.000 

keer meer gemeenschappelijk dan wij zouden moeten hebben als er geen land-

bouw door ons zou zijn uitgevonden. Zonder landbouw zou de totale menselijke 

populatie op aarde niet groter zijn dan een half miljoen. Kleine populaties kun-

nen door toevallige DNA-mutaties evolueren als zij door barrières als bv. ge-

bergten van elkaar gescheiden zijn. Maar wereldwijd zijn heden ten dage alle 

menselijke populaties met elkaar verbonden en het gevolg daarvan is dat er 

 

7 Uitleg van je WON docent: Elke keer als er een celdeling plaats vindt, komt het DNA even 

‘bloot’ te liggen en dat doet de kans op mutaties, veranderingen in het DNA, toenemen. Muta-

ties kunnen weliswaar gunstig zijn voor het individu, maar ook ongunstig. 
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weliswaar nog mutaties zijn, maar dat die meteen gemengd worden in één grote 

wereldomvattende populatie. 

 

Bron: Vrij naar Anonymus from University College London (2008). Human Evo-

lution is Over. UCL Media relations, October 7, 2008. 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (Jones, 2008). 

 

BRON 2 INTERVENTIETOETS: ANTROPOLOOG CHRIS STRINGER EN DE EVO-

LUTIE VAN DE MENS 

Vraagstuk: Evolueert de mens nog wel nu hij zo verbonden is met niet levend 

materiaal als computers, implantaten etc.? 

 

(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

2 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleen de drie daarop 

volgende alinea’s te gebruiken). 

Chris Stringer is een antropoloog (antropos = mens en logos = denken, een 

antropoloog onderzoekt alle kanten van het menselijk bestaan, antropologie is 

een heel brede studie dus) werkzaam in het Natural History Museum in Londen. 

Hij is een van de verdedigers van de recente theorie dat de mens zo’n 200.000 

jaar geleden ontstaan is in Afrika. Stringer heeft verscheidene publicaties over 

de menselijke evolutie op zijn naam staan, waaronder het boek uit 2012 over 

Eenzame Overlevers: Hoe wij de enige mensensoort op aarde zijn geworden. De 

onderstaande fragmenten zijn afkomstig van een interview in 2012 met de New 

York Times. Ik heb het ‘vrij’ voor je vertaald (AAE): 

 

Er zijn heel veel gegevens verzameld door genetici die hebben aangetoond dat 

de mens de laatste paar duizend jaren vele genetische veranderingen heeft on-

dergaan. Deze veranderingen hebben te maken met het ontstaan van steden en 

landbouw. Dit heeft invloed gehad op onze genetische eigenschappen, evenveel 

als dit in vroegere tijden heeft gedaan. Wij kunnen als gevolg van deze veran-

derde manier van leven, een versnelling in genetische veranderingen zien. Men-

selijke evolutie gaat dus nog steeds door. 

Niet iedereen is het hiermee eens. Mijn collega in Londen, Steve Jones, heeft 

beargumenteerd dat menselijke evolutie is gestopt, omdat wij haar in controle 

kunnen houden. Wij hebben immers medische zorg. Bijna iedereen haalt tegen-

woordig de voortplantingsleeftijd. Iedereen heeft genoeg te eten en te drinken. 

Natuurlijke selectie is dus gereduceerd tot nul. Ik ben het niet eens met Jones, 
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omdat er natuurlijk nog steeds heel veel mensen zijn die geen  medische zorg 

hebben zoals wij die kennen en die ook niet genoeg eten en drinken hebben. 

Denk ook aan de invloed van infectieziekten in armere landen, als bijvoorbeeld 

aids in Afrika. 

Er treedt dus nog steeds selectie in vele menselijke populaties op aarde op, 

net zoals dat altijd het geval is geweest. Daarnaast is het zo dat ieder van ons 

gemiddeld 50 mutaties (veranderingen) in het DNA van onze cellen heeft, ver-

geleken bij die van onze ouders. Dat gebeurt sowieso elke nieuwe generatie. Op 

die mutaties wordt weer geselecteerd: hebben we er wat aan ja of nee. We bli-

jven dus evolueren… 

 

Bron: Wilford, J.N., (2012). A Bone Here, a Bead There: On the Trail of Human 

Origins. New York Times, July 16, 2012. 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (Wilford, 2012). 

BRON 1 NATOETS. HET GEVAL VAN ALEX DE PAPEGAAI.  

Vraagstuk: In hoeverre maakt taal ons verschillend van andere dieren? 

Stelling: Een dier verschilt niet zo veel van de mens wat betreft taal als eerder 

gedacht. 

 

(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

1 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleen de drie daarop 

volgende alinea’s te gebruiken). 

 

De zaak van Alex de papegaai biedt een van onze meest interessante gevallen 

van dierlijke communicatie. De meeste papegaaien kunnen geluiden maken die 

op woorden of zinnen van ons lijken, maar er is weinig kennis over wat deze 

betekenen voor de vogel en wat ze betekenen voor ons. Echter, Alex leek anders 

te zijn.  

Alex gebruikte veel verschillende woorden voor kleuren, objecten, getallen 

en vormen om te communiceren met mensen. Een psycholoog genaamd Irene 

Pepperberg werkte met Alex tot hij stierf op de leeftijd van 31 in 2007. Veel kran-

ten gedenkten de dood van Alex in een necrologie (levensbeschrijving van een 

pas overleden iemand), wat doorgaans alleen bij beroemde mensen gebruikelijk 

is. We namen de volgende informatie over Alex uit een van deze necrologieën 

dat verschenen is in het tijdschrift The Economist.  

De laatste keer dat Irene Pepperberg Alex zag zei ze zoals altijd ‘goodnight’ 

“Je bent goed,” zei Alex. “Ik hou van je. “ “Ik hou ook van jou”, “ben je er morgen 
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ook?” Ja ik zal er morgen zijn. “Maar Alex stierf in zijn kooi die nacht, waardoor 

een einde aan een leven lang leren van complexe taken kwam, waarvan oor-

spronkelijk werd gedacht, dat alleen primaten dat konden leren. Alex, in tegen-

stelling tot alle chimpansees, leerde makkelijk spreken.  

De vraag was echter, of Alex alleen Dr. Peppenberg aan het napraten was, of 

dat papegaaien daadwerkelijk begrijpen wat ze zeggen? Dr. Pepperberg dacht 

van wel. Met behulp van een trainingstechniek die nu ook toegepast wordt op 

kinderen, zijn Dr Pepperberg en haar collega’s aan de Universiteit van Arizona 

begonnen met Alex te leren hoe dingen te beschrijven, hoe hij zijn verlangens 

kan delen, en zelfs hoe hij vragen kan stellen. 

Tegen het einde van zijn leven, aldus Dr. Pepperberg, had Alex de intelligen-

tie van een 5-jaar oud kind bereikt en dat was nog niet het maximum van zijn 

kunnen. Hij had een woordenschat van 150 woorden. Hij kende de namen van 

50 objecten. Hij kon hun kleuren, vormen en de materialen waaruit ze zijn ge-

maakt beschrijven. Hij kon vragen over de eigenschappen van objecten beant-

woorden. Hij kon naar dingen vragen, en afkeuren wanneer hij iets aangeboden 

kreeg wat hij niet wilde. Hij begreep de begrippen “groter”, “kleiner”, “zelfde” en 

“verschillend”. En hij kon tot zes tellen, met inbegrip van het getal nul. Hij wist 

zelfs wanneer en hoe hij zich moest verontschuldigen wanneer hij Dr Pepperberg 

of haar medewerkers ergerde. Er zijn onderzoekers die denken dat Alex de vaar-

digheden uit zijn hoofd heeft geleerd en niet het resultaat zijn van abstract den-

ken. 

Alex, echter, heeft veel mensen overtuigd dat vogels en zoogdieren com-

plexe en verfijnde kennis kunnen ontwikkelen, en het geleerde met anderen kun-

nen delen. 

 

Bron: Anoniem, Necrologie: “Alex de Afrikaanse papegaai,” The Economist 20 

september 2007. http://www.Economist.com/node/9828615 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (The Economist, 2007). 

 

BRON 2 NATOETS: MENSELIJKE TAAL VERSCHILT VAN DIERLIJKE COMMUNI-

CATIE 

Vraagstuk: In hoeverre maakt taal ons verschillend van andere dieren? 

Stelling: Een dier verschilt wat betreft taal veel van de mens. 

 

http://www/
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(De schuingedrukte tekst is een introductie, om je een idee te geven waar tekst 

2 over gaat. Voor het schrijven van je synthesetekst hoef je alleeen de drie 

daarop volgende alinea’s te gebruiken). 

 

Is de menselijke taal anders dan die van dieren? James R. Hurford denkt zo. Hij 

was hoogleraar algemene taalkunde aan de Universiteit van Edinburgh in Schot-

land. Hij is de auteur van een aantal belangrijke boeken over de taalkunde en 

hoe de taal is geëvolueerd. In deze samenvatting, stelt hij dat er een verschil is 

tussen communicatiesystemen en menselijke taal is. Ben je het eens met hem? 

Waar zijn zijn claims op gebaseerd? 

  

De menselijke taal verschilt van dierlijke communicatiesystemen op minstens 

twee manieren. Menselijke talen bevatten tienduizenden willekeurige geleerde 

symbolen, voornamelijk woorden. Geen ander dierlijk communicatiesysteem be-

treft het leren van zoveel symbolen tijdens het leven van de mens, en zeker niet 

in zulke grote aantallen. 

De menselijke taal heeft ook complexe zinsbouw. De betekenissen van onze 

zinnen zijn gebaseerd op de betekenis van het geheel van de delen (dat is woor-

den). Dit is duidelijk voor ons, maar geen ander dierlijk communicatiesysteem 

(met bijen als een uitzondering) zet woorden op deze manier samen in zinscon-

structies. 

Het is niet zinvol om taal te verwarren met communicatie. Bijna alle soorten 

communiceren op een bepaalde manier met elkaar, maar dit betekent niet dat 

ze ook taal hebben. Als je de term “taal” toepast op een mededeling van bijen, 

of apen, of walvissen, dan heb je een belangrijk verschil niet goed begrepen. 

De menselijke woordenschat wordt volledig geleerd, in de vroege levens van 

individuen. De boodschappen van apen of van kippen lijken te zijn aangeboren. 

Dit wil echter niet zeggen dat dieren niet in staat zijn om kleine hoeveelheden 

tekens te leren. De meest beroemde getrainde apen, Kanzi en Nim, zijn in staat 

geweest om een woordenschat van enkele honderden items te verwerven. Huis-

dieren kunnen worden aangeleerd om te reageren op menselijke woorden. 

Toch, mensen leren tienduizenden woorden binnen een paar jaar, op som-

mige momenten tot ongeveer 20 nieuwe items per dag. Dieren doen dit niet. 

 

Bewerkt naar: James R. Hurford (2004). Human Uniqueness, Learned Symbols 

and Recursive Thought,” European Review, 12, p. 551–65. 

Je mag naar deze bron verwijzen als: (Hurford, 2004). 
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ONTWERP I: SCOREFORMULIER VOOR TEKSTBEOORDELINGEN 

  

Informatie Integratie Samenhang en Structuur Taal Globaal  

Tekstnr Taak Alles Correct Alles Eigen ken-

nis 

Samenhang Structuur Spelling, 

grammatica, 

interpunctie 

en APA 

Stijl en 

woordkeus 

(0-100) 

1 E 
         

31 E 
         

7 E 
         

63 E 
         

etc. etc. 
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BIJLAGE J2 

ONTWERP II: SCOREFORMULIER VOOR TEKSTBEOORDELINGEN 

Tekstnr. Taak Informatie 

Alles en correct  

 

 

Getal tussen 0-100 

Integratie 

 

 

 

0-100 

Eigen Inbreng 

Verduidelijking 

en/of kritische 

noot 

0-100 

Samenhang 

en structuur 

 

 

0-100 

Taal 

Spelling, gramma-

tica, interpunctie, 

APA en stijl 

0-100 

Globaal 

m.b.v. tekstvoor-

beeld schaal 

 

0-100 

189 C             

29 C             

121 C             

5 C             

103 C             

113 C             
 

 

 





79 

 BIJLAGE K1 

ONTWERP I: DRIE VOORBEELDTEKSTEN VOOR DE BEOORDELAAR 

Voorbeeldtekst continenten-op-drift vraagstuk 

 

Rood: (aantal) kernideeën uit een bron 

Blauw: hier is sprake van integratie 

Oranje: eigen kennis van de leerling toegevoegd 

LEERLINGTEKST 1 

Synthesetekst: Hoe en waarom worden theorieën algemeen geaccep-

teerd? 

 

Als je naar de wereldkaart kijkt, zie je vijf continenten als puzzelstukjes 

in een zee liggen. Hoe komen die continenten daar? Hebben ze altijd zo 

gelegen? Alfred Wegener formuleerde een hypothese dat deze vijf con-

tinenten ooit aan elkaar gezeten moeten hebben. Maar waar is dat op 

gebaseerd? Hoe bewijs je zoiets dat het idee een theorie wordt? 

In de jaren tien van de vorige eeuw formuleerde Alfred Wegener zijn 

stelling dat de vijf continenten in de loop van miljoenen jaren van elkaar 

af moeten zijn gedreven. Hij baseerde zijn hypothese op de waarneming 

dat de continenten als puzzelstukjes in elkaar kunnen passen (bron 1). 

Collega tijdgenoten waren echter nogal sceptisch over deze stelling. Er 

was geen bewijs voor: het mechanisme achter het uiteendrijven van de 

continenten was immers niet bekend (bron 2). Ik kan mij echter wel voor-

stellen dat Wegener op de drift hypothese kwam. Kijk je naar de wereld-

kaart dan valt de ‘puzzel’ in een oogopslag goed in elkaar te schuiven.  

Bovendien kwam Wegener er na een korte literatuurstudie achter dat 

er een verband moet zijn tussen geologie en fossielen (bron 1). Hij be-

doelde daarmee dat bv plant- en diersoorten die wij in Afrika tegenko-

men ook te vinden zijn in Zuid-Amerika. De continenten moeten dus 

ooit aan elkaar vast hebben gezeten, die soorten zouden onmogelijk 

zo’n grote afstand over zee hebben kunnen overbruggen. Tijdgenoten 

van Wegener echter vonden zijn ideeën interessant maar weinig aanne-

melijk; Wegener kon immers niet uitleggen hoe de continenten uit elkaar 

zouden zijn gedreven (bron 2). Wanneer het mechanisme achter de drift 
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bekend zou zijn, zou Wegeners idee echter wel eens een theorie kunnen 

worden denk ik. 

Nieuwe technieken in de wetenschap hebben er echter voor gezorgd 

dat na de tweede wereldoorlog onderzoek naar de samenstelling van 

de zeebodem mogelijk werd. De nieuwe wetenschap paleomagnetisme 

toonde aan dat op de zeebodem de magnetische mineralen anders ge-

oriënteerd zijn: niet noord zuid, maar oostwest. Dit is een eerste aanwij-

zing dat de zeebodem ooit anders moet zijn geweest. Daarnaast heeft 

diepzeeonderzoek ook aangetoond dat door lava omhooggestuwde 

bergketens de continenten weggedrukt zouden kunnen hebben (bron 

2). Dit is wat wij tegenwoordig ook in onze schoolboeken kunnen lezen. 

Wegener heeft alsnog gelijk gekregen dus. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat Wegener een aantrekkelijke stelling 

heeft geformuleerd, maar dat die stelling pas aangenomen kon worden 

toen daar echt empirisch bewijs voor gevonden werd. 

ANALYSE LEERLINGTEKST 1 

Samengevat:  

5 kernideeën: 

 Continenten als puzzelstukjes 

 Geen mechanisme bekend voor bewijs 

 Paleontologische bewijs/relatie fossielen-geologie 

 Zeebodem met oost-west waard gerichte magnetische gesteenten 

 Lava die continenten wegdrukt. 

 

2 integraties: 

 Tussen 1 en 2 

 Tussen 3 en 2 

 

3 uitweidingen met eigen kennis gebaseerd op feiten: 

 Op wereldkaart zie je puzzel in elkaar schuiven 

 Puzzel hypothese lijkt zo aannemelijk dat het wel eens waar zou 

kunnen zij als het mechanisme bekend wordt. 

 Staat nu ook in schoolboeken 

LEERLINGTEKST 2 

Voorbeeld synthesetekst “Evolueert de mens nog wel?” 
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De mens raakt wel erg versmolten met techniek. Sommige mensen vra-

gen zich af of de mens nog wel evolueert. Evolutie speelt zich immers af 

op DNA-niveau in levende cellen. Techniek bestaat niet uit levend spul 

zoals DNA, wat zich immers zelf kan kopiëren. Evolueert de mens nog 

wel, of is hij klaar met evolueren? Wat zegt de wetenschap hierover? 

Volgens geneticus Steve Jones evolueert de mens niet meer, omdat 

het mechanisme achter evolutie, de natuurlijke selectie, niet meer be-

staat. De mens heeft immers een hoge levensverwachting: ook als je 

voor het leven nadelige eigenschappen hebt blijf je tegenwoordig leven 

(Jones, 2008). De selectie is dus kunstmatig geworden, net als de tech-

niek zelf. Antropoloog Chris Stringer daarentegen, stelt dat de natuur-

lijke selectie wel degelijk nog bestaat. Alleen het rijke deel van de mens-

heid op aarde heeft immers voldoende te eten en toegang tot de ge-

zondheidszorg (Stringer, 2012). Dat lijkt mij een steekhoudend argu-

ment, ook omdat de mens immers zelf die gezondheidszorg heeft uit-

gevonden. 

Een ander argument voor het einde van het evolueren van de mens 

stelt Jones, is dat de mens vergeleken met vroeger minder mutaties in 

zijn celkernen heeft, dit omdat de man op steeds jongere leeftijd kin-

deren krijgen. Stringer stelt echter dat er voldoende mutaties over blij-

ven, sowieso 50 per generatie, wat genoeg is om op te selecteren. Dat 

lijkt mij ook en bovendien zou je ook kunnen stellen dat met de toename 

van straling in onze omgeving door allerlei apparaten als tv’s en kern-

centrales, het aantal mutaties in onze genen alleen maar toegenomen 

is. 

Tot slot wordt als argument tegen evolutie bij de mens door Jones 

genoemd dat menselijke populaties tegenwoordig niet meer van elkaar 

gescheiden zijn. Springer vindt echter dat dit door verstedelijking juist 

wel het geval is: hoe meer veranderingen in het stedelijk landschap, hoe 

meer mutaties, hoe meer variaties waarop geselecteerd kan worden. Ik 

denk niet dat Stringer hier een punt heeft, omdat steden zelf niet je ge-

nen kunnen veranderen. Dat zou wel erg Lamarckistisch geredeneerd 

zijn. 

 

Samenvattend kan ik concluderen dat Stringer twee argumenten heeft 

waardoor gesteld kan worden dat de mens nog steeds evolueert, name-

lijk dat natuurlijke selectie niet verdwenen is, en ons DNA blijft 
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veranderen. Het beste DNA wordt geselecteerd om zich voort te plan-

ten, of dat nu natuurlijk verkregen is of niet. 

ANALYSE LEERLINGTEKST 2 

Kernideeën: 

 Hoge levensverwachting mens 

 Kunstmatige i.p.v. natuurlijke selectie 

 Voldoende eten en toegang gezondheidszorg 

 Mannen op jongere leeftijd kinderen 

 Sowieso 50 mutaties in een generatie 

 Populaties niet meer van elkaar gescheiden 

 Hoe meer steden, hoe meer variatie in genen 

 

Integratie: 

 Daarentegen stelt Stringer 

 Stringer stelt echter 

 Stringer vindt echter 

 

Uitweiding met eigen kennis: 

 Mens heeft zelf de gezondheidszorg uitgevonden 

 Aantal mutaties is door b.v. kerncentrales eerder toe- dan afgeno-

men 

 Steden veranderen je genen niet: je hebt al andere genen en daar 

wordt dan in een stadse omgeving op geselecteerd.  

 

Ter verduidelijking van de laatste uitweiding: het eerste, steden veran-

deren je eigenschappen, werd aangenomen door Lamarck, midden 19e 

eeuw, ter verklaring voor de kwestie hoe een giraf aan zijn lange nek 

komt, het tweede, je hebt al andere genen waarop geselecteerd wordt, 

is een neodarwinistische verklaring. 

LEERLINGTEKST 3 

Voorbeeld synthesetekst: Het is de taal die de mens tot mens maakt. 

 

Wat maakt ons verschillend van andere dieren: in hoeverre wordt het 

verschil bepaald door taal? In deze tekst wordt ingegaan op deze kwes-

tie aan de hand van twee teksten, een tekst over Dr. Pepperberg in de 

Economist naar aanleiding van de dood van de beroemde papegaai Alex 
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en een tekst van hoogleraar taalkunde James Hurford over het uniek zijn 

van de mens. 

The Economist doet verslag van een papegaai die tijdens zijn leven 

had geleerd om hele zinnen na te praten (Anoniem, 2007). Dat klopt, 

papegaaien kunnen dat goed, dat heb ik in de dierentuin meegemaakt. 

Maar, stelt Hurford, dieren leren lang niet zoveel symbolen als de mens. 

Bovendien kan volgens hem alleen de mens die woorden in zinscon-

structies omzetten (Hurford, 2004). Begrijpen papegaaien wel wat ze 

zeggen? 

Om dit te onderzoeken paste Dr. Pepperberg van Arizona University 

een bepaalde trainingstechniek toe op Alex, een techniek die ook op 

jonge kinderen wordt toegepast. Volgens haar lukte het om de vogel 

vragen te laten stellen, met andere woorden verlangens te laten uiten. 

Heel goed mogelijk, stelt Hurford, maar echt ingewikkelde zinsconstruc-

ties zoals wij die maken, zullen dit niet zijn. Dieren kunnen communice-

ren, zeker, dat wel. Maar menselijke taal is voor zover wij weten niet te 

vergelijken met de beperkte gesproken taal van papegaaien. 

Tot slot kan nog iets gezegd worden over de kwestie of taal bij dieren 

nu aangeleerd is of aangeboren. Volgens Peppenberg kunnen vogels en 

zoogdieren complexe kennis aanleren en delen (Anoniem, 2017). Dat kan 

wel wezen, stelt Hurford, maar meer dan enkele woorden zullen dat niet 

zijn, het woorden vergaren lijkt eerder aangeboren. Voor het echte leren 

moet je bij mensen zijn: zij kunnen zich wel tienduizenden woorden ei-

gen maken. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat zowel dieren als mensen met elkaar 

communiceren. Soms lijkt het of dieren net als de mens een taal kunnen 

leren. De voorbeelden die bekend zijn vormen echter uitzonderingen en 

zijn niet te vergelijken met de enorme woordenschat die de mens in de 

loop van zijn leven vergaart. 

ANALYSE LEERLINGETEKST 3 

Kernideeën: 

 Zinnen napraten 

 Dieren leren lang zoveel symbolen niet als de mens/mensen leren 

tienduizenden woorden 

 Mens heeft ingewikkelde zinsconstructies 

 Met trainingstechniek dieren vragen laten stellen, verlangens uiten 

 Dieren kunnen communiceren, maar niet met taal 
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Integratie 

 Maar, stelt Halfords… 

 Maar meer dan enkele woorden... 

 

Uitweiding met eigen kennis gebaseerd op feiten (schoolboek, alge-

mene waarneming e.d.) 

 Dat klopt… 

 Dieren kunnen zeker communiceren, maar…
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ONTWERP II: DRIE VOORBEELDTEKSTEN VOOR DE BEOORDELAAR 

1 VOORBEELDSYNTHESETEKST 

 VRAAGSTUK CONTINENTEN-OP-DRIFT  

 

Rood: argumenten. 

Blauw: integratie 

Groen: eigen kennis gebaseerd op feiten. 

Paars: samenhang 

 

Tekst Opmerkingen 

Als je naar de wereldkaart kijkt, zie je vijf continen-

ten als puzzelstukjes in een zee liggen. Hoe komen 

die continenten daar? Hebben ze altijd zo gelegen? 

Alfred Wegener formuleerde een aantrekkelijke hy-

pothese dat deze vijf continenten ooit aan elkaar 

gezeten moeten hebben. Maar waar is dat op geba-

seerd? Hoe bewijs je zoiets dat het idee een theorie 

wordt?  

 

Inleiding met uitleg 

van de kwestie 

waarover geschre-

ven wordt.  

 

Om te beginnen formuleerde Alfred Wegener n de 

jaren tien van de vorige eeuw zijn stelling dat de vijf 

continenten in de loop van miljoenen jaren van el-

kaar af moeten zijn gedreven. Hij baseerde zijn hy-

pothese op de waarneming dat de (a1) continenten 

als puzzelstukjes in elkaar kunnen passen (bron 1). 

Zowel Wegener zelf (bron 1) als tijdgenoten stellen 

dat de (a2) hypothese weliswaar aantrekkelijk klinkt, 

maar niet meer dan een speculatie is (bron 1,2). Er 

was immers geen bewijs voor: het mechanisme ach-

ter het uiteendrijven van de continenten was nog 

niet bekend (bron 2). Ik kan mij echter wel voorstel-

len dat Wegener op de drift hypothese kwam. Kijk je 

naar de wereldkaart dan valt de ‘puzzel’ in een oog-

opslag goed in elkaar te schuiven, dat lijkt in ieder 

geval een logisch bewijs.  

 

Eerste kernalinea: In-

tertekstuele (= tus-

sen 2 bronnen) inte-

gratie, tussen de 

eerste alinea van 

bron 1 (a1) en de 

eerste van bron 2 

(a2).  

Eigen inbreng op 

basis van feiten.  
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Bovendien kwam Wegener er door (b1) toeval en 

door een korte literatuurstudie achter dat er een (c1) 

verband moet zijn tussen geologie en fossielen 

(bron 1). Hij bedoelde daarmee dat bv plant- en 

diersoorten die wij in Afrika tegenkomen ook te vin-

den zijn in Zuid-Amerika. De continenten moeten 

dus ooit aan elkaar vast hebben gezeten, die soor-

ten zouden onmogelijk zo’n grote afstand over zee 

hebben kunnen overbruggen. Ook dit klinkt niet- 

onlogisch, maar is nog steeds geen afdoende argu-

ment om de hypothese een theorie te laten worden. 

Wanneer het mechanisme achter de drift bekend 

zou zijn/ontdekt zou worden, zou Wegeners idee 

echter wel eens een theorie kunnen worden denk ik.  

 

Tweede kernalinea: 

Intratekstuele (bin-

nen 1 bron) integra-

tie, tussen alinea 2 

en 3 van bron 1 (b1 

en c1).  

Eigen inbreng: ver-

duidelijking en kriti-

sche noot  

 

Dit deed zich na de 2
e WO voor, toen (b2) nieuwe 

technieken in de wetenschap het onderzoek naar de 

samenstelling van de zeebodem in een versnelling 

hebben gebracht. De nieuwe wetenschap paleo-

magnetisme toonde aan dat op de zeebodem de 

magnetische mineralen anders georiënteerd zijn: 

niet noord zuid, maar oostwest. Dit is een eerste 

aanwijzing dat de zeebodem ooit anders moet zijn 

geweest (bron 2). Daarnaast heeft diepzeeonder-

zoek ook aangetoond dat (c2) door lava omhoog-

gestuwde bergketens de continenten weggedrukt 

zouden kunnen hebben (bron 2). Dit is wat wij te-

genwoordig ook in onze schoolboeken kunnen le-

zen, Wegener heeft alsnog gelijk gekregen dus.  

 

Derde kernalinea: In-

tratekstuele integra-

tie, tussen alinea 2 

en 3 van bron 2 (b2 

en c2). Eigen in-

breng: Verduidelij-

king  

 

Samengevat kan gesteld worden dat Wegener een 

aantrekkelijke stelling heeft geformuleerd, maar dat 

die stelling pas aangenomen kon worden toen de 

wetenschap ver genoeg was ontwikkeld om daar 

echt empirisch bewijs voor te kunnen leveren. 

Slot: conclusie in ei-

gen woorden op ba-

sis van kennis 
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2 VOORBEELD SYNTHESETEKST  

VRAAGSTUK EVOLUTIE 

 

Rood: argumenten. 

Blauw: integratie 

Groen: eigen kennis gebaseerd op feiten. 

Paars: samenhang 

 

Tekst Opmerkingen 

De mens raakt wel erg versmolten met techniek. Som-

mige mensen vragen zich af of de mens nog wel evolu-

eert. Evolutie speelt zich immers af op DNA-niveau in 

levende cellen. Techniek bestaat niet uit levend spul zo-

als DNA, wat zich immers zelf kan kopiëren. Evolueert 

de mens nog wel, of is hij klaar met evolueren? Wat 

zegt de wetenschap hierover? 

 

Inleiding met uit-

leg waar de 

kwestie over gaat 

 

Volgens geneticus Steve Jones evolueert de mens niet 

meer, omdat het mechanisme achter evolutie, de na-

tuurlijke selectie, niet meer bestaat. De mens heeft im-

mers een hoge levensverwachting: ook als je voor het 

leven nadelige eigenschappen hebt blijf je tegenwoor-

dig leven (Jones, 2008). De selectie is dus kunstmatig 

geworden, net als de techniek zelf. Antropoloog Chris 

Stringer daarentegen, stelt dat de natuurlijke selectie 

wel degelijk nog bestaat. Alleen het rijke deel van de 

mensheid op aarde heeft immers voldoende te eten en 

toegang tot de gezondheidszorg (Stringer, 2012). Dat 

lijkt mij een steekhoudend argument, ook omdat de 

mens immers zelf die gezondheidszorg heeft uitgevon-

den. 

 

Eerste kernalinea: 

intertekstuele in-

tegratie, tussen 

alinea 1 van bron 

1 en alinea 2 van 

bron 2 

 

Een ander argument voor het einde van het evolueren 

van de mens stelt Jones, is dat de mens vergeleken met 

vroeger minder mutaties in zijn celkernen heeft, dit om-

dat de man op steeds jongere leeftijd kinderen krijgt. 

Stringer stelt echter dat er voldoende mutaties over 

blijven, sowieso 50 per generatie, wat genoeg is om op 

te selecteren. Dat lijkt mij ook en bovendien zou je ook 

Tweede kernali-

nea: Intertekstu-

ele integratie tus-

sen alinea 2 van 

bron 1 en alinea 3 

van bron 2 
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kunnen stellen dat met de toename van straling in onze 

omgeving door allerlei apparaten als tv’s en kerncen-

trales, het aantal mutaties in onze genen alleen maar 

toegenomen is. 

 

 

Tot slot wordt als argument tegen evolutie bij de mens 

door Jones genoemd dat menselijke populaties tegen-

woordig niet meer van elkaar gescheiden zijn. Springer 

vindt echter dat dit door verstedelijking juist wel het 

geval is: hoe meer veranderingen in het stedelijk land-

schap, hoe meer mutaties, hoe meer variaties waarop 

geselecteerd kan worden. Ik denk niet dat Stringer hier 

een punt heeft, omdat steden zelf niet je genen kunnen 

veranderen. Dat zou wel erg Lamarckistisch gerede-

neerd zijn. Het is omgekeerd: er is al variatie, en daar 

wordt door de aanwezigheid van verschillende milieus, 

verschillend op geselecteerd. 

 

Derde kernalinea: 

Intertekstuele in-

tegratie tussen 

alinea 3 van bron 

1 en alinea 1 van 

bron 2 

 

Samenvattend kan ik concluderen dat Stringer twee ar-

gumenten heeft waardoor gesteld kan worden dat de 

mens nog steeds evolueert, namelijk dat natuurlijke se-

lectie niet verdwenen is, en ons DNA blijft veranderen. 

Het beste DNA wordt geselecteerd om zich voort te 

planten, of dat nu natuurlijk verkregen is of niet. 

Slot: Conclusie in 

eigen woorden 

en op basis van 

kennis 

 

3 VOORBEELDSYNTHESETEKST VRAAGSTUK TAAL  

 

Rood: argumenten. 

Blauw: integratie 

Groen: eigen kennis gebaseerd op feiten. 

Paars: samenhang 

Tekst Opmerkingen 

Wat maakt ons verschillend van andere dieren: in 

hoeverre wordt het verschil bepaald door taal? In 

deze tekst wordt ingegaan op deze kwestie aan de 

hand van twee teksten, een tekst over Dr. Pepper-

berg in de Economist naar aanleiding van de dood 

Inleiding met uitleg 

van de kwestie waar-

over geschreven 

wordt.  
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van de beroemde papegaai Alex en een tekst van 

hoogleraar taalkunde James Hurford over het uniek 

zijn van de mens.  

 

 

The Economist doet verslag van een papegaai die 

tijdens zijn leven heeft geleerd om hele zinnen na 

te praten (The Economist, 2007). Dat klopt, pape-

gaaien kunnen dat goed, dat heb ik in de dierentuin 

meegemaakt. Maar, stelt Hurford, dieren leren lang 

niet zoveel symbolen als de mens. Bovendien kan 

volgens hem alleen de mens die woorden in zins-

constructies omzetten (Hurford, 2004). De vraag is 

inderdaad of papegaaien wel begrijpen wat ze zeg-

gen.  

 

Eerste kernalinea: In-

tertekstuele (= tussen 

2 bronnen) integra-

tie, tussen de eerste 

alinea van bron 1 (a1) 

en die van bron 2 

(a2).  

Eigen inbreng op ba-

sis van feiten.  

 

Om dit te onderzoeken paste Dr. Pepperberg van 

Arizona University een bepaalde trainingstechniek 

toe op Alex, een techniek die ook op jonge kin-

deren wordt toegepast. Volgens haar lukte het om 

de vogel vragen te laten stellen, met andere woor-

den verlangens te laten uiten. Heel goed mogelijk, 

stelt Hurford, maar echt ingewikkelde zinsconstruc-

ties zoals wij die maken, zullen dit niet zijn. Dieren 

kunnen communiceren, zeker, dat wel. Maar men-

selijke taal is voor zover wij weten niet te vergelijken 

met de beperkte gesproken taal van papegaaien.  

 

Tweede kernalinea: 

Intratekstuele inte-

gratie  

Eigen inbreng: kriti-

sche noot op basis 

van kennis.  

 

Tot slot kan nog iets gezegd worden over de kwes-

tie of taal bij dieren nu aangeleerd is of aangebo-

ren. Volgens Peppenberg kunnen vogels en zoog-

dieren complexe kennis aanleren en delen (The 

Economist, 2017). Dat kan wel wezen, stelt Hurford, 

maar meer dan enkele woorden zullen dat niet zijn, 

het woorden vergaren lijkt eerder aangeboren. 

Voor het echte leren moet je bij mensen zijn: zij 

kunnen zich wel tienduizenden woorden eigen ma-

ken. Ik ben het hier wel mee eens, hoewel de be-

roemde Nederlandse etholoog Frans de Waal in-

middels wel heeft bewezen dat het verschil tussen 

mens en dier veel kleiner is dan we eerst dachten.  

 

Derde kernalinea: In-

tertekstuele integra-

tie.  

Eigen inbreng: kriti-

sche noot op basis 

van feiten/kennis. 
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Samengevat kan gesteld worden dat zowel dieren 

als mensen met elkaar communiceren. Soms lijkt 

het of dieren net als de mens een taal kunnen leren. 

De voorbeelden die bekend zijn vormen echter uit-

zonderingen en zijn niet te vergelijken met de 

enorme woordenschat die de mens in de loop van 

zijn leven vergaart. 

Slot: Conclusie in ei-

gen woorden en op 

basis van kennis 
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BIJLAGE K3 

TEKSTEN OM DE TAAKDEFINITIE TE VERWERVEN 

1 TEKST A. EEN CONTINENTALE DRIFT 

Alfred Wegener kwam met de theorie dat er ooit een groot continent 

genaamd Pangea is geweest. Hij baseerde dit op disciplines, zoals geo-

logie, oceanografie en de paleontologie. Hij zag overeenkomsten van 

de kusten van de continenten aan de weerszijde van de Atlantische Oce-

aan op de wereldkaart. Veel geologen waren geïnteresseerd in zijn the-

orie, omdat het idee allang aanwezig is. De theorie is ook aantrekkelijk 

omdat de geologen weten dat de continenten niet vastliggen. 

Het eerste argument voor de theorie van de continentale drift is dat 

de kusten van de continenten in elkaar zouden passen (Wegener, 1915). 

Aan de kust zag je bijvoorbeeld gelijkenissen tussen de fossielen en rots 

typen. Deze continenten waren dus miljoenen jaren geleden met elkaar 

verbonden maar gingen langzaam aan elkaar uit elkaar en vormden 

losse continenten.  

Het tweede argument is de paleomagnetisme, de wetenschap op 

grond van onderzoek naar magnetische mineralen in de zeebodem 

(Lockefeer, 1950) In dit argument wordt gezegd dat door de magneti-

sche mineralen in de zeebodem de continenten ooit op een andere ma-

nier geplaatst moeten zijn geweest. “In plaats van noord-zuid gericht, 

zijn magnetische mineralen op de zeebodem oost-west gericht.” (Lock-

efeer, 1950).  

Het derde argument zeebodemspreiding. Hess gebruikte een sonar 

om uitgestrekte gebieden van de zeebodem van de stille oceaan in kaart 

te brengen. Een proces van zeebodemspreiding waarbij gesmolten ge-

steente omhoog sijpelt vanuit het binnenste van de aarde door de mid-

oceanische ruggen. Hierdoor worden oudere oceaanbodems wegge-

drukt naar het binnenste van de aarde, terwijl de nieuw gevormde oce-

aanbodems de continenten uit elkaar drukken. (Hess, 1959) 

2 TEKST B. WAT IS ER NODIG OM VAN HYPOTHESES THEORIEËN TE 

MAKEN? 

Als je naar de wereldkaart kijkt, zie je vijf continenten los in een zee lig-

gen. Alfred Wegener formuleerde een aantrekkelijke hypothese dat deze 



92  BIJLAGE K3 

 

vijf continenten ooit aan elkaar gezeten moeten hebben. Hoe bewijs je 

zoiets dat het idee een theorie wordt?  

In de jaren tien van de vorige eeuw formuleerde Alfred Wegener zijn 

stelling dat de vijf continenten in de loop van miljoenen jaren van elkaar 

af moeten zijn gedreven. Hij baseerde zijn hypothese op de waarneming 

dat de continenten als puzzelstukjes in elkaar kunnen passen (Wegener, 

1966). Zowel Wegener zelf (1966) als tijdgenoten stellen dat de hypo-

these weliswaar aantrekkelijk klinkt, maar niet meer dan een speculatie 

is (Wegener, 1966; Big History, g.j.). Er was immers geen bewijs voor. 

Maar kijk je naar de wereldkaart dan valt de ‘puzzel’ in een oogopslag 

goed in elkaar te schuiven, dat lijkt in ieder geval een logisch bewijs. 

Bovendien kwam Wegener er door een korte literatuurstudie achter 

dat er een verband moet zijn tussen geologie en fossielen en (1966). Hij 

bedoelde daarmee dat bv plant- en diersoorten die wij in Afrika tegen-

komen ook te vinden zijn in Zuid-Amerika. De continenten moeten dus 

ooit aan elkaar vast hebben gezeten, die soorten zouden onmogelijk 

zo’n grote afstand over zee hebben kunnen overbruggen. Ook dit klinkt 

niet-onlogisch, maar is nog steeds geen afdoende argument om de hy-

pothese een theorie te laten worden.  

Dat argument kwam na de 2e WO, toen nieuwe technieken in de we-

tenschap hoe door lava omhooggestuwde bergketens de continenten 

weggedrukt zouden kunnen hebben (BH, g.j). Dit is wat wij tegenwoor-

dig ook in onze schoolboeken kunnen lezen, Wegener heeft alsnog ge-

lijk gekregen dus. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat Wegener een aantrekkelijke stelling 

heeft geformuleerd, maar dat die stelling pas aangenomen kon worden 

toen de wetenschap ver genoeg was ontwikkeld om daar echt empirisch 

bewijs voor te kunnen leveren. 

3 TEKST C. HOE WORDT EEN HYPOTHESE EEN THEORIE 

De kwestie is dat Alfred Wegener de continentale drift hypothese eigen-

lijk zonder echte bewijzen naar een theorie heeft gevormd. De reactie 

hierop is dat het pas later echt naar een theorie is gevormd omdat in 

1950 er echte bewijzen zijn gekomen. De discussie is dus wanneer wordt 

een hypothese een theorie.  

Alfred Wegener heeft de hypothese geschat. In 1910 bedacht hij de 

hypothese toen hij de overeenkomsten zag tussen de kusten van de 

continenten aan weerszijde van de atlantische oceaan. Pas in 1911 las hij 
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een artikel die bewijs gaf voor zijn hypothese. Toen hij dit uit werkte 

kwam hij op de conclusie dat het wel zo moet zijn. Maar Wegener heeft 

nooit een andere verklaring geprobeerd op de hypothese.  

Bovendien heeft Alfred Wegener nooit echte bewijzen laten zien. Hij 

heeft zelf niks onderzocht. Hij heeft via papier alles proberen uit te zoe-

ken. Pas in 1950 is er iemand geweest die de zeebodem en mineralen is 

gaan onderzoeken. Nu kwamen er echte bewijzen dat de continenten 

wel verplaatst moeten zijn. Het is niet alleen op papier onderzocht maar 

ook in het echt.  

Daarentegen had Alfred de spullen niet had om de mineralen in de 

zeebodem te kunnen onderzoeken. Hij moest doen met de spullen die 

hij toen in zijn bezit had. In die tijd was dat natuurlijk veel minder dan 40 

jaar later.  

In conclusie moet je om een hypothese naar een theorie te vormen 

dus bewijzen hebben. Ik vind dat Alfred Wegener net niet genoeg be-

wijzen had om het een echte theorie te maken. 
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BIJLAGE L 

ONTWERP I: TOETSINGEN 

Ontwerp I. Paarsgewijze vergelijkingen voor drie meetmoment T1 (voor-

toets), T2 (Interventie) en T3 (natoets) op basis van beoordelaars Nederlands 

en zaakvakdocenten samen (df = 66) 

 T1-T2  T2-T3  T1-T3  

 t  p t p t p 

Info-alles -5,14 <.001* 4,42 <.001* -2,41 .019* 

Info-correct -2,91 .005* 0,000 1.000 -3,71 <.001* 

Integratie-alles -5,84, <.001* 4,926 <.001* -2,266 .027* 

Integratie-eigen 

kennis 

-5,14 <.001)* 0,533 .595 -4,997 <.001* 

Samenhang -2,10 .040* 1,588 .117 -1,150 .254 

Structuur -5,08 <.001* 1,879 .065 -3,977 <.001* 

Spelling etc. -3,49 .001* 1,505 .137 -2,978 .004* 

Stijl -1,73 .089 2,035 .046* -,473 .638 

Globaal -4,43 <.001* 2,517 .014* -3,050 .003* 
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CODEBOEK OPEN LEERVRAGEN ONTWERP I, II EN III 

Codes voor antwoorden van de leerlingen op de vraag ‘ik heb van deze les geleerd dat’, 

gegeven in de werkboekjes van Ontwerp I (voorontwerp), II (De Synthese Challenge) en III 

(‘Vragend samenvatten’) De codes zijn gebaseerd op wat leerlingen zouden kunnen weten, 

op basis van wat in het werkboekje staat bij de betreffende les. Het coderen van de leerling 

antwoorden is in die zin praktijk gericht. 

Er zijn twee hoofdcategorieën: Hoofdcategorie 1 (code 1 t/m 18, kolom 1 in de codeer-

schema’s) geeft een eigenschap van of een vaardigheid voor (het schrijven van) een syn-

thesetekst aan. Gaat de les bijvoorbeeld over het belang van kritisch lezen, dan verwacht 

je veel antwoorden waarin de ‘eigen inbreng: kritische noot’ (code 7) is gebruikt. Codes 16 

(vakinhoudelijk antwoord), 17 (overige antwoorden) en 18 (niets ingevuld) zijn codes die 

buiten het lesdoel vallen. Code 18 is als code 9999 ingevoerd in de spss-file van de co-

deerschema’s. 

Hoofdcategorie 2 geeft aan of het antwoord negatief, neutraal of positief is. 

Deze bijlage toont de codes voor het categoriseren van de leerlingantwoorden met voor-

beelden nader toegelicht. Het analyseren van de codes moet bijdragen aan het beant-

woorden van de hoofdvraag “In hoeverre werkt het Ontwerp I t/m III in de WON-klassen 

van 4-vwo?”. 
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Codes voor de twee hoofdcategorieën voor het coderen van de leervragen uit de werkboekjes van het Ontwerp I t/m III “Ik heb van deze les geleerd”. Hoofdcategorie 1 

(H1) nummert van 1 t/m 18; hoofdcategorie 2 (H2) geeft aan of het antwoord negatief (0; moeilijk, lastig etc.), neutraal (1) of positief (2: handig, helpen, makkelijk) is. 

H1  Criterium H2 

 

Voorbeeld Leerling 

1 

 

 

a. Bronnen of teksten lezen/verwerken 

 

0 “Je moet voor een synthesetekst de bronnen vaker moet lezen wat veel tijd kost” I les 1 V4B 

1 “Hoe je kritisch leest” II les 3 A10 

b. Bronnen of teksten beoordelen/vergelijken/kij-

ken hoe een tekst in elkaar zit/wat een synthese-

tekst is 

0 

 

“beoordelen best moeilijk is” I les 2 E5 

2 Hoe een goede synthesetekst in elkaar zit II les 3 B7 

2 Schrijven algemeen, technisch schrijven, woorden 

zien te vinden etc. 

0 “Het lastig is om je zin te formuleren met de juiste woorden” I les 1 V4C 

0 “Schrijven lastig is” II les 2 I13 

0 “Ik minder woorden moet gebruiken” II les 2 B10 

3 

 

Het schrijven van een synthesetekst 

Het gaat ook om een synthesetekst als daarnaar 

verwezen wordt met woorden als ‘zo’n tekst’, ‘de 

tekst’ etc. 

0 “Een goede synthesetekst schrijven helemaal niet makkelijk is” I Les 2 B21 

1 “Ik sneller moet beginnen met het schrijven van de tekst” II les 2 B3 

0 “Zo’n tekst schrijven lastig is” II Les 2 J20 

1 “hoe ik van 2 teksten een goeie synthese tekst maak” II Les 7 F3 

4 

 

Informatie: argumenten/kernideeën selecteren, 

benoemen in eigen woorden 

Verschil met code 10:  

• Geen schema 

• Niet ‘vragend samenvatten’ 

• Dus niet uitgelegd hoe dat samenvat-

ten moet 

0 “Het soms best moeilijk is om argumenten te herkennen en iedereen iets anders 

ziet” 

I les 3 B11 

1 “Een synthesetekst bestaat uit verschillende kernideeën” I Les 1 V4A 

0 “Het is lastig om verschillende argumenten uit een tekst te vinden” II Les 2 B1 

0 “samenvatten moeilijker is als gedacht” III les 4 G21 

5 

 

0 

 

“Het moeilijk is om de tekst geen samenvatting te maken” I Les 1 V4C 
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 Integratie: het met elkaar in verband bren-

gen/overkoepelen/vergelijken van argumenten, 

kernideeën, kerngedachten 

Verschil met 11:  

• Hier gaat het om het samenvoegen zelf 

• Het betreft een actie 

• Bij code 11 gaat het om het benoemen 

van een overkoepelterm 

1 “Ik de synthesetekst echt per deelonderwerp moet schrijven, anders wordt het een 

samenvatting” 

I Les 1 V4C 

1 “Je belangrijke dingen over hetzelfde deelonderwerp die ergens anders in de tekst 

staan samentevoegen” 

I Les 1 V4E 

1 hoe je argumenten moet herordenen en in een alinea van een synthesetekst moet 

schrijven 

II Les 5 F7 

6 

 

Het toevoegen van een verduidelijking 

• Daar waar de argumenten uit de bron-

nen niet duidelijk genoeg zijn weerge-

geven 

0 “Het moeilijk is om een eigen opmerking goed te formuleren” I Les 4 C2 

1 “je goed de argumenten moet uitleggen in een synthesetekst” II Les 5 D20 

7 

 

Het toevoegen van een kritische noot 

• Om aan te geven wat er al of niet 

deugt aan de argumenten uit de bron-

nen 

1 “Je kritisch moet kijken naar teksten” I Les 2 C15 

2 “Je kritisch moet beoordelen met welke argumenten je het eens bent en dat je 

daarbij naar meerdere factoren moet kijken” 

II Les 5 A2 

0  “argumenten baseren op kennis moeilijker is dan verwacht” 

 

II Les 5 B28 

8 Samenhang & Structuur: de leerling zegt iets over 

dat: 

• de tekst is goed te volgen,  

• de alinea’s gaan logisch in elkaar over,  

• er is een titel die de lading dekt, een in-

leiding met vraagstelling,  

• een kern met argumentatie en een slot 

met samenvatting en eindconclusie,  

0  “Het moeilijk is om het vraagstuk kort uit te leggen” I Les 5 C2 

1 “het belangrijk is om structuur in de teksten te hebben en het kort te houden met 

een goede inleiding en conclusie” 

II Les 6 F21 

1 “Het slot van een synthesetekst niet overtuigend hoeft te zijn” I Les 1 V4C 

1  “Ik mijn conclusie iets minder sterk moet maken” 

 

I Les 1 V4E 

1 “Een synthesetekst is volledig van inleiding tot slot met een goede bronverwijzing” II Les 3 G11 
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• of de leerling maakt een opmerking 

over het uitvoeren daarvan,  

9 Taal: spelling, grammatica, interpunctie, APA, 

/bronverwijzing, stijl, goede en gevarieerde 

woordkeus of over het uitvoeren daarvan. 

1 “Hoe ik een bron moet refrenceren” I Les 1 V4E 

1 “je zorgvuldiger bronnen moet vermelden” II Les 2 H5 

10 Vragend samenvatten in schema/hoe je argumen-

ten selecteert/samenvatten per alinea/samenvat-

ten in een samenvatschema/nadenkend samen-

vatten 

2 “Ik een samenvatschema van een synthesetekst kan maken” I Les 3 B1 

2 “je argumenten kan formuleren door jezelf de vraag te stellen waar ging het over” II Les 4 E19 

2 “argumenten begrijpen erg belangrijk is” III les 4 B11 

11 Het formuleren/vinden/geven van een gemeen-

schappelijke argumentatieterm voor overeenkom-

stige argumentatie 

x Hier zijn geen voorbeelden van beschikbaar.  

12 Structureren: Omcirkelen/kleuren van argumen-

ten/aanbrengen van pijlen. 

1 “Je met kleuren de onderwerpen kunt verdelen” I Les 4 B6 

2 “Het handig is om argumenten die bij elkaar horen te omcirkelen zodat je zo ziet 

welke bij elkaar hoort” 

I Les 4 B2 

 

  2 “Je argumenten kunt ordenen” III les 4 D2 

13 Structureren: Post-its in schema gebruiken. 

Hier zijn alleen voorbeelden van uit Ontwerp II en 

III 

2 “het samenvatschema met postits superhandig is” II Les 5 D7 

2 "Post-its tof zijn” III les 4 C20 

2 “Het werken met post-its heeel makkelijk is en fijn werkt” III les 4 D6 

14 Feedback geven 1 “Hoe je goed feedback geeft en waar je op moet letten” 

 

I Les 6 B2 

15 Feedback krijgen 0 “Feedback ontvangen weinig nut heeft” I Les 6 E9 

1 “Iedereen weer anders naar een tekst kijkt” I Les 6 C9 

2 “Feedback goed helpt om je tekst te verbeteren” I Les 6 B5 

16 Vakinhoudelijk antwoord 1 “Het lang heeft geduurd voor de theorie v.d. continentale drift werd geaccep-

teerd” 

I Les 1 V4B 
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1 “Niet iedereen gelooft dat mensen nog evolueren” I Les 3 B3 

1 “Je verschillende ideeën kan hebben over de evolutie” I Les 3 B6 

1 “je dingen van verschillende standpunten bekijken kan” II Les 4 E3 

17 Overig 

 

0  “Sommige mensen betere syntheseteksten schrijven dan ik” I Les 2 C6 

2 “ik snel kan typen” II Les 2 I9 

1 “als je met een platte hand een post-it op plakt krult hij niet” II Les 4 F10 

  1 “Hoe je vragen goed kan samenvatten” III les 4 B8 

18 Niks ingevuld    
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CODEBOEK SAMENWERKEN ONTWERP 1 

Codes voor de twee hoofdcategorieën voor de leervragen uit de werkboekjes van het Ontwerp I en Ontwerp II over de vaag “Van het samenwerken heb ik geleerd 

dat”. Hoofdcategorie 1 (H1) wordt genummerd van 1 t/m 7; hoofdcategorie 2 (H2) geeft aan of het antwoord negatief (0: moeilijk, lastig etc.), neutraal (1) of positief 

(2: handig, helpen, makkelijk, leuk etc.) is. 

 

H1 Criterium H2 
 

Voorbeeld Leerling 

1 Vergelijken/uitwisselen/feedback geven van infor-

matie voor wat een synthesetekst zou moeten zijn 

of voor het vergelijken van het samenvatschema. 

2 “Je elkaar kan helpen door punten aan te 

wijzen die je zelf niet ziet” 

I les 2 B2 

  
 

2 “Je kunt vergelijken om tot een beter ant-

woord te komen” 

I Les 2 B22 

2 Iets specifieks inhoudelijks waar een synthesetekst 

aan zou moeten voldoen, bv. integratie van kern-

gedachten, of "over de waarnemingen" (lln. be-

doelt daar argumenten mee). 

2 “Integratie ook belangrijk is” I les 2 B1 

3 We hebben hetzelfde/we denken hetzelfde 1 “We veel dezelfde dingen denken” I les 2 B3 

4 Iedereen oordeelt anders 1 “Een ander er anders over denkt” I les 2 B4 

5 Elkaar helpen/van elkaar leren/samen werkt beter, 

we kunnen elkaar aanvullen. 

2 “Je elkaar kan helpen door punten aan te 

wijzen die je zelf niet ziet” 

I les1 B2 
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6 Iets vakinhoudelijks, over het onderwerp waarover 

geschreven moet worden, Continentale drift, evo-

lutie, of taal: 'writing to learn' dus. 

1 “De mens nog wel evolueert maar heel 

langzaam” 

I Les 3 C3 

7 Overig, bv. gezellig/x is lief/we begrepen er niks 

van 

2 “Is gezelliger dan alleen werken”  I Les 2 C9 

    1 “Ik was alleen” I Les 3 C14 
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CODEBOEK BUURWISSEL ONTWERP I 

Codes voor de twee hoofdcategorieën voor de leervragen uit de werkboekjes van het Ontwerp 1 

over de vaag “Het wisselen van buur vond ik”. Hoofdcategorie 1 (H1) wordt genummerd van 1 

t/m 5; hoofdcategorie 2 (H2) geeft aan of het antwoord negatief (0), neutraal (1) of positief (2) is. 

 

H

1 

Criterium H

2 

Voorbeeld Leer-

ling 

1 Het geeft afwisseling/werkt anders/je leert 

nieuwe mensen kennen/je leert met andere 

mensen samen te werken: iets sociaals dus. 

2 “X werkt heel serieus en 

dat is prettig” 

I Les 3 

B1 

  
0 “Je kent diegene minder 

goed dus loopt de samen-

werking minder soepel” 

I Les 3 

B19 

2 Meer/minder/andere kennis/feedback/tips/me-

ningen, iets inhoudelijks dus. 

2 “Je ziet hoe een ander 

denkt” 

I Les 3 

B11   
2 “Je wisselt elkaars mening 

uit en daar kun je van le-

ren” 

I Les 3 

B15 

3 Het is te veel moeite/het kost te veel tijd/te veel 

gedoe/overbodig/snap het nut niet/je moet lo-

pen/het maakt me niet uit 

0 “Ik zie de reden er niet 

achter” 

I Les 3 

C2 

4 Iets anders 1 “Ik zat alleen” I Les 3 

C6   
2 “X is een heel aardige 

jongen” 

I Les 6 

E3 

5 Niet ingevuld 
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CODEBOEK INHOUD WERKBOEKJE ONTWERP I EN II 

Codes voor antwoorden en activiteiten die leerlingen moesten uitvoeren in de 

werkboekjes van Ontwerp 1 2018-2019 

Lesonderdeel H1 Criterium Voorbeeld Leerling 

Les 2 Definitie 

synthesetekst 

0 Geen definitie 

gegeven, niet 

gedaan 

  

 1 Zonder integra-

tie, maar wel 

eigen kennis 

“…een vloeiende tekst die bronnen samenvat. 

Argumenten worden correct geformuleerd 

zonder grammaticafouten.” Ik had niet ge-

dacht aan het “gebruik van eigen correcte 

kennis, wist niet dat dat de bedoeling was. Ik 

heb ook niet gekeken naar het gebruik van 

verbindingswoorden.” 

V4C lln27 

 2 Met integratie, 

maar zonder 

eigen kennis 

“…bevat goede argumenten die goed verbon-

den zijn met goede structuur. De betrouw-

bare bronnen moeten naar verwezen worden. 

Ook moet er een titel zijn en de spelling en 

grammatica moet in orde zijn.” 

V4C lln19 

 3 Zonder integra-

tie en zonder 

eigen kennis 

“… een tekst met goede argumentatie, meer 

samenhangend en taalkundig goed.” 

V4C 7 

 4 Met integratie 

en met eigen 

kennis 

Een tekst “met goede structuur, goede hypo-

these, goede integratie, lopend verhaal, 

goede bronvermelding, goede spelling, extra 

uitweiding, goede info/argumenten 

V4B25 

Opmerking: 4 is beter dan 2, is beter dan 1, is beter dan 3 (ik had dat dus anders moeten code-

ren: nr. 3 als code 1 etc. Maar ik laat het nu zo staan, anders moet ik al die sheets ook weer gaan 

veranderen. 

Wens: zoveel mogelijk codes 4 in de antwoorden. 

Les 4 Eigen 

opmerking in 

0 Geen eigen op-

merking 
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samenvat-

schema 

 1 Minder dan de 

helft van de ko-

lom met eigen 

opmerking in-

gevuld 

Er staat bijvoorbeeld iets algemeens “dat vind 

ik ook” of “mee eens”, maar niet echt een 

aanvulling gebaseerd op eerder verworven 

kennis. 

 

 2 Meer dan de 

helft van de ko-

lom met een 

eigen opmer-

king ingevuld 

Idem  

 3 Eigen opmer-

king gebaseerd 

op eigen toe-

gevoegde ken-

nis 

“Als DNA minder vaak bloot komt te liggen is 

er minder kans op mutaties” 

V4B lln.2 

   “Er vindt constant natuurlijke selectie plaats, 

als ik nu naar Australië zou gaan zou ik het 

niet overleven omdat de zon zo sterk is.” 

V4B lln.15 

 4 Eigen opmer-

king gebaseerd 

op eigen ver-

keerde kennis  

“Door contact tussen verschillende populaties 

mengen deze genen en worden alle mensen 

soort hetzelfde.” 

V4C lln.2 

   “De populatie op de aarde is door landbouw 

te groot om toevallige DNA-mutaties te heb-

ben 

V4C ll. 18 

Opmerking: code 3 en 4 bij vraag 4 was een eigen opmerking zoals die bedoeld was: gebaseerd 

op kennis. Code 3 is knap, want wordt meestal niet in 4-vwo gedaan en bij code 4 is de eigen 

opmerking weliswaar gebaseerd op een misconcept, ernstige trouwens, maar de leerling heeft in 

ieder geval een poging gedaan om iets meer te formuleren dan ‘dat is zielig’, of ‘dat vind ik ook’.  

Wens: hoe meer codes 3, en eventueel 4, hoe beter. 
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CODEBOEK VRAGEND SAMENVATTEN 

Codeboek voor het coderen van het samenvatschema Ontwerp III 

Het coderen moet data opleveren waarmee ik de onderzoeksvraag kan beant-

woorden; dat een bepaalde samenvattechniek leerlingen er toe brengt de samen 

te vatten tekst beter/grondiger mentaal te bewerken. Uit de samenvatting moet 

blijken dat de leerlingen de oorspronkelijke tekst 'bewerkt' heeft, want dat ver-

wachten we van langzaam lezen en vragend samenvatten. De leerling neemt de 

betekenis tot zich, niet de tekst waarin de betekenis gegoten is. 

Dat betekent dat de samenvatting is: 

 Correct: geeft de inhoud van de argumentatie weer uit de brontekst. 

 Expliciet qua argumentatieschema (arg>subarg); dus: pijlen, bolletjes, expli-

ciet gebruik van verbindingswoorden, bijvoorbeeld want, omdat, daardoor 

etc. Zie filmpjes ‘Vragend samenvatten’ (E-groep) en ‘Lezen en samenvatten’ 

(C-groep) (Los bijgeleverd). 

 Verbaal bewerkt: eigen woorden, verkort.  

 Juist geordend: eerst argument, dan subargument 

Er zijn drie thema's/overkoepelaars die de auteurs van beide bronnen aan de 

orde stellen. De twee bronnen staan onder aan dit document afgedrukt. Die 

thema's zijn argumenten m.b.t. de kwestie: De mens evolueert wel/niet meer. 

 Thema 1: (Al of niet) (natuurlijke) selectie 

 Thema 2: (Al of niet) mutaties 

 Thema 3: (Al of niet) isolatie/veel populaties. 

Dit zijn in feite subkwesties waarover de auteurs debatteren als verdedi-

ger/aanvaller ("is er sprake van natuurlijke selectie", is de eerste subkwestie). 

De argumentatie over de subkwestie noteert de leerling op een post-it. Elke 

post-it moet een argument en een onderbouwing (subargument) bevatten. Dit 

geldt zowel voor de samenvattingen uit de E-groep als samenvattingen uit de 
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C-groep, want zo is dat aan de leerlingen uit beide groepen uitgelegd, zie H6 

van proefschrift, en zie filmpje “E. Vragend samenvatten Design 3 E-groep” res-

pectievelijk “C. Lezen en samenvatten Design 3 C-groep”. Deze filmpjes wor-

den apart bij dit codeboek meegeleverd. 

Dus 

1. Er is sprake van evolutie (of niet) 

 1.1. Want ARG (feit?) 

  1.1.1 want SUBARG (bijvoorbeeld: feit?)  

 

Beide auteurs gaan in op elk argument. De leerling maakt dus zes samenvattin-

gen, of beter nog, zes argumentatieschemaatjes: 

Argumenten Jones:  

geen evolutie 

meer 

Stringer:  

nog steeds 

evolutie 

 Al of niet (natuurlijke) selectie 
  

 Al of niet mutaties   

 Al of niet isolatie/veel populaties   

 

Elke bron bevatte drie alinea’s met elk een argument en een of meer subargu-

menten, voorbeelden die het argument moeten illustreren. Hieronder staat een 

voorbeeld van een samenvatschema afgedrukt, zoals het er uit zou kunnen zien. 
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Voorbeeld van een ingevuld samenvatschema:  

eerst subargument/voorbeeld, dan argument 

 

De opdracht was echter om in het schema eerst het argument te noteren en dan 

het subargument. Hieronder staat dan ook een voorbeeld van hoe het samen-

vatschema er idealiter uit zou moeten zien. 

Voorbeeld van een ingevuld samenvatschema:  

eerst argument, dan subargument 

Het gaat hier om een voorbeeld (uit de bron) dat het argument ondersteunen. 

Tekst 1:  Steve Jones
Stelling: De mens evolueert niet meer

Tekst 2:  Chris Stringer
Stelling: De mens evolueert nog wel

De mens heeft een hoge levensverwachting (= een feit)

Gevolg

Natuurlijke selectie, het mechanisme van evolutie, bestaat 
niet meer (argument tegen evolutie/voor de stelling)

Ontstaan van steden en landbouw (= een historisch feit)/
Er is veel genetische diversiteit (kan je zien/feit)

Gevolg

Snellere genetische verandering (argument voor evolutie)/
Veel verschillende populaties door veel verschillende steden

Mannen krijgen steeds jonger kinderen (= een feit)

Gevolg

Minder mutaties in sperma (dus kleinere kans op evolutie)

Er zijn genoeg mensen zonder voedsel en gezondheidszorg (= 
een feit)

Gevolg 

Er is wel natuurlijke selectie en dus evolutie

Door landbouw zijn menselijke populaties zo groot geworden
dat zij met elkaar in verbinding staan.

Gevolg:

Populaties zijn niet meer van elkaar gescheiden 

Sowieso 50 mutaties per generatie waarop geselecteerd kan 
worden

Gevolg

Nog steeds genoeg mutaties (dus we blijven evolueren)
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Bij les 4 hoeft alleen gelezen en samengevat te worden. Tijdens les 5 worden de 

overeenkomstige argumenten geordend en van een kritische opmerking voor-

zien. De samenvatschema’s zijn gecodeerd nadat de werkboekjes aan het eind 

van de lessenserie waren ingeleverd. De codeur zal dus als het goed is de post-

its, die voor zowel voor bron 1 als voor bron 2 genummerd waren als 1, 2 en 3, 

in de her-ordende combinatie (1 vs. 2 voor argument 1; 2 vs. 3 voor argument-

koppel 2, en 3 vs. 1 voor argumentkoppel 3) zien (zie voorbeeld hieronder). De 

codeur hoeft echter niet de juiste ordening te coderen, omdat het ordenen niet 

tijdens les 4 plaatsvond/niet in de taakdefinitie van les 4 zat. Hetzelfde geldt voor 

de blauwe post-it met de eigen opmerking op basis van feiten: de codeur zal 

hem wel tegenkomen (in het schema of op een andere pagina), maar hoeft er 

niets mee te doen. De overkoepelterm in de eerste kolom (wel/geen selectie 

etc.) hoefde de leerling pas in les 5 tijdens het ordenen aan te brengen (dat zou 

qua tijd niet in les 4 met de nog ongeordende post-its hebben gekund): Daar 

hoeft de codeur dus ook niet naar te kijken. 

 

Samengevat: 

De codeur codeert per bron en per post-it (1 t/m 3 voor bron 1 en 1 t/m 3 voor 

bron 2) op: 

Argument Tekst 1: Steve Jones Tekst 2: Chris Stringer

Wel of niet natuurlijke 
selectie

Natuurlijke selectie bestaat niet meer

• De mens heeft een hoge 

levensverwachting, ook als je nadelige 
eigenschappen hebt blijf je leven

Er is wel natuurlijke selectie

• Er zijn genoeg mensen zonder 

voedsel en gezondheidszorg

Minder/evenveel 
mutaties aanwezig

Minder kans op mutaties in sperma

• Mannen krijgen steeds jonger kinderen

Wel mutaties aanwezig,

• Sowieso 50 mutaties per 

generatie

Minder/meer 
populaties

Of:

Geen isolatie/wel 
isolatie

Populaties zijn niet meer van elkaar 
gescheiden
• Ontstaan van landbouw lang geleden 

en huidige globalisatie

• menselijke populaties super groot

• allemaal met elkaar verbonden

Veel verschillende 
populaties/veel genetische 
verandering

• Ontstaan van steden en 
landbouw

• Je ziet veel genetische variatie
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Codes voor de vier criteria waarop de samenvattingen beoordeeld worden 

B1/B2= Bron 1 respectievelijk bron 2; Al 1 t/3 = Alinea 1, 2 of 3 

Afhankelijke variabele / 

Criterium 

Code Voorbeeld Samen 

vatting 

Betekenis 

Informatie correct 0 Mensen krijgen jonger kinderen E6/B1/Al2 Niet correct 

 1 Mens heeft hogere levensver-

wachting 

E6/B1/Al.2  

 2 Natuurlijke selectie niet langer 

dood als middel (geen) 

- levensverwachting hoger 

Beter bestand tegen ziektes en 

ongelukken 

C4/B1/Al1 Alles correct 

Informatie expliciet weer-

gegeven met verbin-

dingswoorden als ‘want’, 

met pijltjes of met bolle-

tjes 

0 Steve Jones; de mens evolueert 

niet meer. Omdat wij ongelukken 

en infectieziekten voorkomen, 

heeft de natuurlijke selectie de 

dood niet meer als middel. 

Aantal mutaties neemt af, minder 

celdelingen, sperma heeft minder 

mutaties, mensen krijgen eerder 

kinderen 

E22/B1/Al1 

 

 

 

 

B8/B1/Al2 

Niet expliciet 

 

 

 

 

Geen verbind-

ingswoorden 

 1 Minder mutaties in sperma 

- mannen krijgen steeds jonger 

kinderen 

B10/b1/Al2 1 wel expliciet 

Argument kort en bondig 

in eigen woorden 

0 Steve Jones zegt dat de mens 

niet meer evolueert. Omdat wij 

ongelukken en infectieziekten 

voorkomen, heeft de natuurlijke 

selectie de dood niet meer als 

middel. 

E22/B1/Al1 

 

Niet kort en in 

eigen woorden 

 1 Geen afname van mutaties in cel-

len 

- sowieso 50 mutaties per gene-

ratie waarop geselecteerd wordt 

B10/B2/Al3 

E20/B2/Al3 

Wel kort en in 

eigen woorden 

Informatie in de juiste 

volgorde: eerst argu-

ment, dan subargument 

0 - door landbouw meer mensen  

Niet gescheiden  

Geen isolatie 

E6/B1/Al3 Niet 
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 1 Geen afname mutaties 

50 mutaties per generatie 

B23/B2/Al3 Wel 

Er zijn 2 x 3 post-its (3 per bron) en 4 kwalificaties, dus totaal 6 x 4 = 24 kwalifi-

caties per leerling. We raden aan om voor het coderen eerst te oefenen met 

voorbeeldteksten die de docent-onderzoeker aanlevert. Mocht de tweede co-

deur op heel andere antwoorden uitkomen, dan moeten we het daar, voor het 

echte coderen begint, eerst over hebben. 

 

Voorbeeld van een samenvatschema zoals de codeur die zou kunnen tegenko-

men in de werkboekjes nadat er tijdens les 5 geordend was: 

Met het codeerschema van hierboven kan onderstaand samenvatschema ge-

codeerd worden als: 

Bron 1: 2 1 1 1/2 1 1 0/2 1 1 1 

Bron 2: 2 1 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 
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Voorbeeld van een samenvatschema zoals de codeur die idealiter zou kunnen 

tegenkomen in de werkboekjes nadat de argumenten tijdens les 5 geordend 

zijn en van een kritische opmerking (blauwe post-it) zijn voorzien. 

 

Om de tekst op de gele (bron 1) en roze (bron 2) te kunnen lezen, moet de co-

deur de post-its een beetje optillen. Soms zijn blauwe post-its ergens anders in 

het werkboekje geplakt, bv. op de tegenoverliggende pagina, of op de pagina 

waar de oefenalinea’s werden geschreven. In dat geval hoeft de codeur de 

post-its niet op te tillen. Tot slot komt het ook wel voor dat de leerling de post-

its niet heeft geordend, omdat hij bv afwezig was tijdens les 5. 
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ONTWERP I  

DOCENTERVARINGEN 

I. Docentenfeedback over de lessen van Ontwerp I, voorjaar 2019 

1 LES 1: HET SCHRIJVEN VAN DE VOORTOETS 

 

 

8 V41-44-46: lessen gegeven door collegadocent 

Klas Af-

wezig 

Voortoets 

niet ingele-

verd (v.d. 

aanwezigen) 

Leervragen 

niet gema-

akt 

Bijzonderheden Observatie 

V418 

(collega) 

5 12 12  60 minuten les i.p.v. 75 minuten  

V44 

(collega) 

3 6 3  Rector: Docent heeft 

niet echt het doel van 

de lessenreeks 
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In de klassen werd serieus in stilte en geconcentreerd gewerkt, een paar uitzonderingen daargelaten., zie hierboven, klas V45. In klas V41 en 

V44 zijn veel/niet alle teksten tijdens de les ingeleverd. In V41 kan dit komen omdat deze klas steeds op dinsdag les heeft, wanneer er een 

60-minuten i.p.v. 75 minuten lesrooster is. De WON-collega was verbaasd en positief over de les: je kan veel doen tijdens een les als je wilt. 

  

uitgelegd. De les verliep 

geordend. 

V46(collega) 3 4    

V42 2 - -   

V43 4 1 -   

V45 3 1 1 X leest meerdere bronnen op iPad, werd boos 

toen ik er wat van zei, heb het zo gelaten om de 

klas niet verder te storen. 

Y ging aanvankelijk aardrijkskunde huiswerk ma-

ken, omdat hij `achterliep. 

Z kwam niet op gang omdat hij dacht dat eigen 

brein gelijk was aan eigen mening en daardoor 

voelde hij zich niet gemotiveerd om nog de tek-

sten te lezen, ook al zei ik dat dat wel de bedoe-

ling was. 
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LES 2: HET ACTIEF VERWERKEN VAN DE TAAKDEFINITIE. 

 

Klas Af-

we-

zig 

Leervragen 

niet ge-

maakt 

Bijzonderheden Observatie 

V41 

(col-

lega) 

4 15 60 minuten les i.p.v. 75 minuten. 

Niet voorgedaan hoe je de rubric in moet 

vullen. 

Behoefte aan een duidelijker invulschema 

voor tekstbeoordeling in werkboekje. 

 

V44 

(col-

lega) 

 8 Niet voorgedaan hoe je de rubric in moet 

vullen. 

Behoefte aan een duidelijker invulschema 

voor tekstbeoordeling in werkboekje. 

 

V46 

(col-

lega) 

2 4 De onderzoeker zelf heeft voorgedaan hoe 

je de rubric in moet vullen. 

Behoefte aan een duidelijker invulschema 

voor tekstbeoordeling in werkboekje. 

Leerlingen luisterden niet allemaal naar uitleg: je 

mocht door de docent heen praten, op smartphone 

met oortjes in andere dingen doen. 

V4B 3 - De onderzoeker heeft voorgedaan hoe je 

de rubric in moet vullen. Invulschema voor 

beoordeling teksten onduidelijk. 

 

V4C 2 3 De onderzoeker heeft voorgedaan hoe je 

de rubric in moet vullen. Invulschema voor 

beoordeling teksten onduidelijk. 
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V4E 2 - De onderzoeker heeft voorgedaan hoe je 

de rubric in moet vullen. Invulschema voor 

beoordeling teksten onduidelijk. 

 

Het lezen van de voorbeeldteksten ging prima, verliep naar wens. De leerlingen kregen hier 10 minuten voor, terwijl de docent/onderzoeker 

stilte afdwong. De leerlingen konden de teksten geconcentreerd lezen en de meesten van hen waren hiermee na 8 minuten klaar.  

Het ordenen van de teksten op kwaliteit ging ook goed. Leerlingen bespraken met elkaar wat ze de minst en meest goede teksten vonden 

en vulden in hun werkboekje lijstjes van kwaliteiten in.  

De problemen deden zich voor toen de beoordelingsrubric werd uitgedeeld. Leerlingen vonden het lezen van de rubric lastig. Er stond veel 

tekst op en leerlingen kregen niet zo snel een algemeen beeld van de rubric. Op het bord is door de onderzoeker de rubric wel uitgelegd 

en voorgedaan hoe je punten aan de drie teksten kan geven. In de klassen van de collega is dat alleen in V46 gedaan, door mijzelf, toen ik 

daar als observant aanwezig was. 

Sommige leerlingen dachten dat ze de beoordelingen van de drie voorbeeldteksten moesten invullen op de uitgedeelde rubric zelf. Dat was 

lastig en lukte niet. Hoe moet je drie teksten op 1 formulier beoordelen? 

De scores moesten echter niet op de uitgedeelde rubric zelf ingevuld worden, maar in het werkboekje. In het werkboekje was niet duidelijk 

genoeg aangegeven wat met ‘schaal’ bedoeld werd – zwak, gemiddeld, of sterk – en dat er achter de schaal per categorie – Informatie, 

Integratie, Samenhang en structuur, Taal en APA – scorenummers ingevuld moesten worden.  

 

Tekst 1 schaal: ………. Omdat: …………………………………………………………… 

Tekst 2 schaal: ………. Omdat: …………………………………………………………… 

Tekst 3 schaal: ………. Omdat: …………………………………………………………… 

 

Collega: Vraag 6 was lastig. Druk een schemaatje af in de tekst wat ze kunnen invullen. Het was voor veel leerlingen niet duidelijk wat er 

bedoeld werd met ‘schaal’. Ze kennen dat woord niet. 
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LES 3: HET AANBIEDEN VAN EEN SAMENVATSCHEMA PER BRONTEKST. 

 

Klas Afwezig Leervragen 

niet ge-

maakt 

Bijzonderheden Observatie 

V41 

(col-

lega) 

2 (2 van 

school) 

9 60 minuten les i.p.v. 75 minuten. 

Niet alle ingevulde schema’s 

d.m.v. PowerPoint laten zien. 

 

V44 

(col-

lega) 

4 2 Niet alle ingevulde schema’s 

d.m.v. PowerPoint laten zien. 

Collega: tafels uit elkaar laten zetten en iPad weg laten 

stoppen. “Het was nu iets rustiger in deze klas “(11-3-19). 

V46 

(col-

lega) 

12 (inge-

haald) 

3 Ingevulde schema’s m.b.v. Power-

Point laten zien. 

Leerlingen hebben bij mij op een later moment les 3 inge-

haald. Sommige leerlingen hebben niet gereageerd op in-

haaluitnodiging van mij. Zij hebben de les tijdens les 4 ‘in-

gehaald’. 

V42 - 1 Ingevulde schema’s m.b.v. Power-

Point laten zien. 

On task (docent-onderzoeker zelf was observant) 

V43 4 3 Ingevulde schema’s m.b.v. Power-

Point laten zien. 

On task (docent-onderzoeker zelf was observant) 

V45 3 - Ingevulde schema’s m.b.v. Power-

Point laten zien. 

On task (docent-onderzoeker zelf was observant) 

 

Tekstbronnen:  
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Leerlingen vonden de teksten lastig. Ze hadden wel een les gehad over hoe evolutie werkt, maar niet iedereen herkende de mechanismen 

in de bronteksten. De leerlingen uit de klassen van de collega hadden geen aantekeningen gemaakt bij de evolutieles. Sommige leerlingen 

uit die klassen klaagden dat ze sowieso nauwelijks uitleg hadden gekregen. 

Samenvatschema 

Collega: Lastig in het schema waren de termen ‘waarneming’ en ‘gevolg’.  

Onderzoeker: Met waarneming wordt bedoeld wat je letterlijk kan zien, bv. dat mensen geen eten hebben. Je zou het ook ‘oorzaak’ kunnen 

noemen. Het gevolg is dat er mensen doodgaan, dat alleen de sterksten overleven, m.a.w. er is wel natuurlijke selectie, dus ook evolutie.  

Onderzoeker: Waarneming en gevolg worden vaak door elkaar gebruikt! 

Collega heeft in zijn klassen de ingevulde schema’s via de PowerPointpresentatie niet allemaal laten zien. Ik heb het tijdens een invalles in 

zijn V46 klas wel laten zien. 

Begrip synthesetekst 

Volgens de collega-docent zou het begrip synthese elke les herhaald moeten worden, bv. met tekeningetjes/figuurtjes op het bord, om het 

syntheseproces te illustreren. 

Onderzoeker: het lezen en samenvatten in het schema ging geordend en geconcentreerd. Er werd hard gewerkt.  

Leerling werkboekje 

Op p.6 In het boekje wordt gesproken over een lege ruimte die je als kladpapier kan gebruiken om aantekeningen over de bronnen te 

maken, maar die lege ruimte is er is nauwelijks. 

Onderzoeker: In het leerlingwerkboekje stond wel dat na 30 minuten het samenvatschema vergeleken moest worden met een buur, maar 

dit stond niet aangegeven in het docentenboekje.  
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LES 4: HET ORDENEN/HER RANGSCHIKKEN VAN KERNIDEEËN IN DEELONDERWERPEN. 

 

Klas Afwezig Leervragen niet 

gemaakt 

Bijzonderheden Observatie 

V41 (collega) 3 6 60 minuten les i.p.v. 75 minuten  

V44 (collega) 6 6   

V4F6(collega) 1 6 Deze les nam ik over (collega ziek); 5 lln. haalden les 3 in  

V42 3 1   

V43 - 1   

V45 4 - .  

 

In deze les werd zeer intensief gewerkt. Leerlingen waren niet gewend om zoveel gecombineerd te doen: het her rangschikken van argu-

menten en het kritisch kijken of de kernideeën uit de bronteksten wel goed geselecteerd zijn. Het was hard werken en aanpoten. De rol van 

de docent was in deze les erg belangrijk: rondlopen, stimuleren etc. Er was een hardwerkende sfeer in de klassen van de onderzoeker zelf.  

 

Samenvatschema 

De collega WON merkte op dat het her rangschikken echt visueel uitgelegd moet worden. Dit kan komen omdat hij niet PowerPoint dia’s 

had laten zien op het smartboard. De kolom met ‘eigen opmerking’ moet nog beter uitgelegd. Dit was wel gedaan op een van de uitlegdia’s, 

zie p. 10, maar kennelijk is dat niet genoeg. Eigen opmerking werd wel eens verward met ‘eigen mening’, dat werd bv. zichtbaar in de natoets 

van een van de leerlingen (C/E/T9). Alle natoetsen zijn immers ook door de WON-docenten zelf nagekeken voor een schoolexamencijfer. 

Beter zou het zijn als er een kolom ‘eigen kennis’ en een kolom ‘conclusie’ zou zijn. In de kolom ‘eigen kennis’ kan de leerling zijn/haar 

kennis opschrijven zoals bv. geleerd tijdens de biologieles in 2-vwo of de WON-les in 4-vwo waarin het mechanisme van evolutie herhaald 

werd.  
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LES 5: HET SCHRIJVEN VAN DE INTERVENTIE TOETS 

Het schrijven van de interventietekst verliep in de klassen van de onderzoeker naar wens. Alle teksten werden na afloop ingeleverd in SOM 

in het inlevermapje dat daarvoor was klaargezet. V42-43-45; klassen van de docent-onderzoeker. Overige klassen: collega-docent 

 

Klas Af-

we-

zig 

Leervragen niet 

gemaakt 

Versie 1 ingeleverd Bijzonderheden Observatie 

V41 3 23 5 lln. slechts ingeleverd 60 minuten les i.p.v. 75 

minuten 

 

V44  0 28 Niemand   

V46  1 1 5 niet ingeleverd, waarvan 1 afwe-

zige. 1 niet op tijd. 

  

V42 0 - Allemaal  On task (onderzoeker was 

observant) 

V43 3 - Alle aanwezigen  On task (onderzoeker was 

observant) 

V45 3 - Alle aanwezigen . On task (onderzoeker was 

observant) 
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LES 6: HET GEVEN VAN PEERFEEDBACK VOOR HET KRIJGEN VAN EEN VERBETERDE VERSIE 

 

Klas Af-

wezig 

Leervragen 

niet gemaakt 

Versie 2 ingeleverd in de 

les 

Bijzonderheden Obser-

vatie 

V41  7 19 0 60 minuten les i.p.v. 75 minuten  

V44  31 31 0 Deze les is niet gegeven  

V45  2 16 0   

V42 4 0 24   

V43 0 0 26   

V45 5 3 22 

2 van de aanwezigen niet 

+ alle 5 afwezigen niet 

Vol programma: 15 min. is te weinig voor geven van feed-

back. Onrustige sfeer: na toetsweek en voor vakantieweek 

 

 

Les 6 was een moeizame les. De les zat bomvol met veel verschillende activiteiten en daarnaast is feedback geven sowieso een moeilijke 

klus. 

Evaluatie van collega en onderzoeker: 

- Het feedback geven werd eerst klassikaal voorgedaan op het smartboard: docent met klas. Dat was op zich leerzaam. Hoewel het lezen 

van de twee getoonde teksten te veel gevraagd was, was het hardop voorlezen van goede synthese stukjes verhelderend. Sommige 

leerlingen merkten op dat ze toen pas in de gaten kregen waar het bij een synthese om gaat: ‘ah, wordt dat bedoeld met toevoegen 

eigen brein/kennis!”. Bij het tonen van de zwakke tekst was verhelderend dat zulke stukjes totaal afwezig waren. Tot zover verliep de 

les dus goed.  
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- Het duurde daarna echter even voor de teksten van de leerlingen waren uitgedeeld en de leerlingen de teksten geconcentreerd gingen 

lezen. Het bleef lang rumoerig, er was net toetsweek geweest en een week les na de toetsweek en voor de voorjaarsvakantie werkte 

niet goed. 

- Ten tweede was het feedbackformulier verwarrend. De eerste kolom “Wat is minder’ dan de voldoende tekst, was in feite gelijk aan 

‘wat kan beter’ in de derde kolom. In de derde kolom had moeten staan: ‘Wat is beter?’. In de les is dit wel rechtgezet en uitgelegd 

door de docenten, maar het zorgde toch voor enige verwarring.  

- Ten derde vonden de leerlingen het moeilijk om zich te focussen op slechts een van de vier beoordelingscriteria, informatie, Integratie, 

Samenhang en structuur, of Taal en APA. Leerlingen gingen als ze bv. moesten reflecteren op informatie, toch ook bv. op taal reageren. 

Dit kan komen omdat ze de teksten niet geconcentreerd en kritisch genoeg hadden gelezen. Feedback geven op wat ‘taaldingetjes’ 

gaat dan nog net.  

- Ten vierde vonden veel leerlingen het wisselen van feedbackpartner ingewikkeld. Soms ging niet meteen het juiste boekje met tekst 

mee. Dan werd de feedback bv. in het boekje van de vorige partner geschreven of in het eigen boekje. Dat moest dan weer rechtgezet 

worden, wat voor oponthoud zorgde.  

Verder: 

- Het herschrijven van de toets verliep wel geordend: iPad open, boekje met feedback open naast iPad, stilte afdwingen, wekker op 

smartboard, schrijven en inleveren: dat lukt wel. 

- 15 minuten voor het herschrijven van versie 1 was te weinig bij collega. 
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LES 7: HET SCHRIJVEN VAN DE NATOETS. 

Het schrijven van de natoets verliep zonder problemen. Alle teksten werden tijdens de les ingeleverd in SOM, in het mapje dat daarvoor 

voor de leerlingen klaargezet was. In een van de klassen van mijn collega waren een aantal jongens langdurig off-task, zie hieronder. 

 

Klas Af-

we-

zig 

Leervragen 

niet ge-

maakt 

Ingeleverde 

natoetsen tijdens 

de les 

Bijzonderhe-

den 

Observatie 

V41 5 8 (inclusief 

afwezigen) 

23 60 minuten 

les i.p.v. 75 

minuten 

Onderzoeker: ging goed. Collega legt hier en daar uit hoe je zou 

kunnen schrijven (helpt leerling A3 en A4). Leerling A2 praat met 

A7. Laatste 10 min.: iedereen on-task. 

V44  2 12 (inclusief 

2 afwezigen) 

26  Onderzoeker: Drie jongens kletsen en hebben niks ingeleverd. 

V46  0 1 31   

V42 0 0 28  On Task (onderzoeker was observant) 

V43 0 0 28  On task (onderzoeker was observant) 

V44 2 0 (inge-

haald) 

28 . On task (onderzoeker was observant) 

 

Collega: ging goed. 

Tip: je zou een aparte PowerPoint voor de schrijfopdracht moeten hebben, dus niet dia’s voor de schrijfopdracht bij de WON-les zelf. 
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ONTWERP II: TIME ON TASK 

Datum Les Klas Observator % On task 

5-2-20 2 V45 Docent-onderzoeker 90 

5-2-20 2 V42 Docent-onderzoeker 89 

5-2-20 2 V43 Stagiaire 87,5 

12-2-20 2 V4 Nedl. _ 1 Docent-onderzoeker bij CLZ 87,5 

10-2-20 2 V47 Stagiaire 100 

11-2-20 2 V46 Docent-onderzoeker 94,7 

4-3-20 3 V45 Stagiaire 85 
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VERVOLGINTERVIEWS MET DE SECTIES GODSDIENST EN MAATSCHAPPIJLEER 

Voor aanvang van het collegiaal gesprek van de docent-onderzoeker en de be-

treffende docent (godsdienst of maatschappijleer) om met elkaar te bespreken 

wat ze van elkaar zouden kunnen overnemen als handige didactiek om syn-

theseteksten te leren schrijven, heeft de docent-onderzoeker uit eerdere inter-

views op een rijtje gezet ‘wie wat doet’. Op basis van deze informatie en op basis 

van de eigenschappen waaraan een synthesetekst moet voldoen, heeft de do-

cent-onderzoeker een tabel gemaakt waarin alle ingrediënten voor het leren 

schrijven van syntheseteksten staan weergegeven. Aan de hand van deze tabel 

vond vervolgens het collegiaal gesprek plaats. De docent-onderzoeker nam dit 

document (Bijlage P) uitgeprint mee naar het gesprek, om samen punt voor punt 

de onderdelen te bespreken. 

 

1 INTERVENTIE 2 GODSDIENST, VOORJAAR 2021  

Alles op een rijtje: 

Je wilt: 

Herfst 2019 interview (blauw is wat docent godsdienst zei, oranje geeft weer wat 

er ook bij WON gebeurt): 

“Een tekst schrijven die gefundeerd is op basis van argumenten: uit bronnen 

kunnen analyseren waarom iets is”. 

“Voor een samenvatting moeten leerlingen de hoofdpunten uit de tekst samen-

vatten tot vloeiend verhaal waarbij de alinea’s aan elkaar gekoppeld worden 

m.b.v. verbindingswoorden.” 

“De teksten moeten met elkaar vergeleken zijn en met het eigen brein moet dat 

een eigen visie opleveren. Dat gebeurt vaak niet. Geen rubric synthesekwaliteit”. 

Uit: Vervolginterviews januari en juni 2020: 
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“Je bespreekt kritisch de argumenten uit de artikelen om tot slot beide artikelen 

met elkaar te verbinden in je persoonlijke conclusie.” 

“Ik heb even kort uitgelegd wat, echt kort, wat een synthesetekst was, en ik heb 

de tabellen gegeven en gezegd ga nu stoeien en laat het mij in ieder geval tus-

sentijds een keer zien. En in de geschreven instructie: 

Je schrijft een essay, betoog of formuleert een mening n.a.v. het bestuderen van 

twee verschillende bronnen, waarbij ik ervan uitging dat ze wisten wat een essay 

en/of betoog zou zijn.” 

“Goed uitleggen wat een essay is. Het markeren van de kern van het verhaal. 

Helpen met het formuleren van de stelling. Onderwerpen uit de bronnen rang-

schikken, wat bij elkaar hoort en wat een tegenstelling is.” 

“Ze vinden het moeilijk om de essentie uit de bronnen te halen. Ze moeten op 

een andere manier gaan lezen. Ik vind (ook) dat ze te veel haast hebben. De 

WON-rubric werkt goed, maar te weinig leerlingen hebben die zich eigen ge-

maakt. Ze verzanden toch in het samenvatten van de bronnen, los van elkaar.” 

“Uitleggen wat een essay is, is lastig voor de leerlingen. Ik wil ontdekken hoe ik 

ze beter beide bronnen kan laten combineren.” 

“Ik heb van tevoren, bij de introductie van de schijfopdracht, de WON-tool uit-

gelegd, de tabel ook laten zien.” 

Ik neem mee in mijn schrijfopdrachtuitleg “de samenvattabel, dan hebben de 

leerlingen wat op papier staan waarover ze kunnen discussiëren.” 

“Ik ga uitleggen wat een synthesetekst is, wat het stappenplan is en de rest moet 

ik nog uitvinden.” 

“Dat er een bepaalde structuur aangebracht wordt, gebaseerd op onderwerp en 

niet op artikel. Dat de overeenkomsten en verschillen er afspatten. Het kritisch 

lezen en het analyseren van de tekst wordt zichtbaarder, waardoor ze creatiever 

worden in het vinden van tegenargumenten.” 

“Ze moeten meer nadenken over de overeenkomsten en verschillen, anders kom 

je klem te zitten met de argumentatie. Ze zullen de teksten eerst goed moeten 

lezen, om daarna te gaan herformuleren. M.b.v. de WON-tool leer je je vooroor-

deel op te schorten, je krijgt de mogelijkheid om gewoon eens in de keuken van 

een ander te kijken, in het hoofd van een ander." 
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“Ik zou voor kortere bronteksten kunnen zorgen, zodat het combineren van 

ideeën makkelijker wordt. En leerlingen moeten oefenen!” 

“Die schaal heb ik vorig jaar gebruikt, die was heel handig om erin te komen, 

zo van hoe zou dat werken, eigenlijk zou je dat moeten doen, en die rubric vind 

ik zo fantastisch, dat ik hem altijd zal gebruiken, en ik heb gemerkt dat sommige 

leerlingen dat ook echt gebruiken. Ik heb ze gedigitaliseerd en ze gezegd die 

zul je de hele rest van je leven nodig hebben.” 

 

Onderzoeker: Op grond van deze informatie uit de interviews heb ik het vol-

gende overzicht gemaakt: 

 

Alle kenmerken van WON en godsdienst op een rijtje 

 

Legenda:  

Oranje: Aanvankelijk alleen bij WON genoemd 

Blauw: alleen bij godsdienst 

Rood: overeenkomsten tussen WON en godsdienst 

Paars: vragen van de onderzoeker EA 

 

WON Godsdienst docent herfst 

2019/2020 

Godsdienstdocent voorjaar 2021 

Werkdefinitie 

Synthesetekst: 

     “Ik ga uitleggen wat een 

synthesetekst is, wat het 

stappenplan is en de rest 

moet ik nog uitvinden.” 

 

 EA vraag 1: Heb je de vijf 

onderstaande punten ge-

noemd? 

Ja 

Concentreren op 

de kwestie 

     “Helpen met het formu-

leren van de stelling” 

 

 EA vraag 2: Bedoel je met 

“de stelling” het vraag-

stuk/de kwestie die 

Ja 
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besproken wordt? Vaak 

gaat het daarbij om meer 

dan een stelling, anders is 

het geen kwestie. 

Selecteren van ar-

gumenten 

     “Essentie uit de bron-

nen halen” 

 

 EA vraag 3: Hoe doen de 

leerlingen dat? Krijgen ze 

daar hulp bij? 

Ja ik geef ze een schema en een 

rubric 

Verbinden van ar-

gumenten 

      “Beide artikelen met el-

kaar te verbinden 

Beide bronnen dan laten 

combineren. 

Het combineren van ideeën 

De teksten moeten met el-

kaar vergeleken zijn” 

 

 EA vraag 4: Hoe moeten 

leerlingen dat doen? Is daar 

hulp bij? Hebben ze dat bij-

voorbeeld m.b.v. de tabel 

gedaan, door stukjes sa-

mengevatte tekst te heror-

denen? Of werkte een an-

dere manier beter? 

- 

Kritisch bekijken 

van argumenten 

      “Met het eigen brein 

moet dat een eigen visie 

opleveren”. 

 

 EA vraag 5: Is dat een visie 

op basis van de argumen-

ten uit de bronnen? Of is 

dat een eigen visie op basis 

van eigen kennis? Wat be-

doel je precies? Moeten 

leerlingen het per se ergens 

mee eens zijn? 

 

Nee, leerlingen hoeven het niet 

per se ergens mee eens te zijn, 

ze moeten wel laten zien dat ze 

“synthetisch” bezig zijn geweest. 

Dus niet zomaar wat roepen en 

ook niet de gedachten uit de 

bronnen onder elkaar gezet 



  135 

 

Begrijpelijk 

schrijven 

-  

 EA Vraag 6: heb je dit ken-

merk genoemd? Maakt het 

deel uit van jouw definitie? 

Ja zeker, via de definitie 

WON beoor-

delingsrubric 

  

Informatie: 

volledig en cor-

rect 

      “Hoofdpunten uit de 

tekst samenvatten 

De argumenten uit de arti-

kelen 

Essentie uit de bronnen 

De overeenkomsten en ver-

schillen” 

 

 EA vraag 7: Hoe check je of 

de informatie volledig en 

correct is; kijk je daar ook 

naar? 

Ja, maar dat is wel lastig en vergt 

ook erg veel tijd, zeker als ik de 

bronnen niet ken/niet zelf heb 

gelezen 

Integratie: argu-

menten uit bron-

nen met elkaar in 

verband brengen. 

     “Je bespreekt kritisch de 

argumenten uit de artikelen 

Onderwerpen uit de bron-

nen rangschikken, wat Ik wil 

ontdekken hoe ik ze beter 

beide bronnen kan laten 

combineren.” 

Er een bepaalde structuur 

aangebracht wordt, geba-

seerd op onderwerp en niet 

op artikel 

Ze moeten meer nadenken 

over de overeenkomsten en 

verschillen 

Het combineren van 

ideeën” 

 

 EA vraag 8: Is daar uitleg 

over, hoe leerlingen dat 

zouden moeten doen? 

Niet echt 
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Eigen inbreng: 

toelichting met 

kennis op basis 

van feiten en waar 

nodig een kriti-

sche noot 

“Beide artikelen met elkaar 

te verbinden in je persoon-

lijke conclusie.” 

Met het eigen brein moet 

dat een eigen visie opleve-

ren.” 

 

 EA vraag 9: moet die eigen 

inbreng ergens op geba-

seerd zijn, bv. op basis van 

feiten? 

Dat moet op basis van wat gele-

zen is in de bronnen. Het hoeft 

niet per se op basis van feiten. 

Dat gaat bv niet als de synthese-

tekst over opvattingen over de 

dood gaat 

Samenhang en 

Structuur: Rede-

neerlijn en Inde-

ling in alinea’s: 

“Vloeiend verhaal waarbij 

de alinea’s aan elkaar ge-

koppeld worden m.b.v. ver-

bindingswoorden.” 

Dat er een bepaalde struc-

tuur aangebracht wordt, 

gebaseerd op onderwerp 

en niet op artikel”. 

 

 

 EA vraag 10: Wat bedoel je 

met een vloeiend verhaal? 

Is dat hetzelfde denk je als 

een ‘redeneerlijn’ uit de 

WON-rubric? Wordt er een 

structuur in titel, inleiding, 

kern, slot verlangt? Weten 

de leerlingen dat? Hoe kun-

nen ze dat weten? 

Ja, dat gaat m.b.v. de rubric. 

 

Titel: moet de la-

ding dekken, 

-  

 EA vraag 11: titel hoeft niet? Jawel 

Inleiding met in-

troductie 

vraagstuk 

-  
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 EA vraag 12: Inleiding met 

introductie vraagstuk/kwes-

tie hoeft niet? 

Zeker, dat moet ook 

Kern: in elke ali-

nea een discussie-

punt met argu-

mentaties  

 

- 

 

 

 EA vraag 13: Weten de leer-

lingen dat ze dit moeten 

doen? Zie je dat terug als je 

zegt dat ze een essay of 

een betoog moeten schrij-

ven? 

Ja, ze moeten per argumentkop-

pel ‘synthetisch’ schrijven. 

Slot met samen-

vatting en eind-

conclusies op ba-

sis van de argu-

menten en feite-

lijke kennis 

- “persoonlijke conclusie.” 

 

 

 EA vraag 14: Je zegt niet dat 

die in een slot hoort, maar 

bedoel je dat wel? Je hebt 

het nl wel over een essay 

en een betoog, die zijn op-

gebouwd volgens inleiding, 

kern en slot. 

Moet die persoonlijke con-

clusie ergens op gebaseerd 

zijn, bv op feiten of argu-

menten? 

Een conclusie waarvan ik weet 

dat de feiten niet kloppen, bv 

omdat een bepaalde filosoof dat 

niet gezegd kan hebben, is na-

tuurlijk niet goed. Maar ja, ik 

weet helaas ook niet alles. 

Taal: spelling, 

grammatica, in-

terpunctie, mar-

kering door ver-

wijzing naar bron-

nen volgens APA, 

- 
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en woordkeus en 

stijl. 

 EA vraag 15: Hoeven de 

leerlingen hier niet op te 

letten? 

Zeker, via de rubric 

Max. 400 

woorden = ± 2/3 

A4’tje 

     1 A4’tje . 

 EA vraag 16: Je vraagt 1 

A4’tje zag ik in je instructie, 

maar je krijgt er veel meer, 

maar een meisje bij wie de 

korte schrijftekst wel was 

gelukt, kreeg te horen dat 

het wel wat kort was. Is het 

dit keer gelukt om in V5 

kortere teksten te krijgen? 

Dat is nu wel korter dan eerst. 

Maar het blijft veel werk om na 

te kijken. Ik heb erg veel klassen 

en krijg er geen extra tijd voor. Ik 

weet niet of ik volgend jaar ook 

nog schrijfopdrachten ga geven. 

Andere docenten kijken ook niet 

zo precies na, die doet dat glo-

baal 

 

 

Samenvattend/concluderend: 

WON gebruikt bij de uitleg van haar schrijfopdrachten: 

WON  Godsdienst herfst 2020 Godsdienst voorjaar 2021, 

7-6-21: 

1)Werkdefinitie 

van wat een 

synthesetekst is 

(5 doe-dingen) 

Ten dele: 4 zijn er genoemd, begrij-

pelijk schrijven is niet genoemd. Het 

is niet duidelijk of ‘eigen visie/con-

clusie’ net als bij WON gebaseerd 

moet zijn op feiten, of dat het ook 

lariekoek als ‘de aarde is plat’ mag 

zijn. 

Begrijpelijk schrijven 

moet zeker: ik verwijs 

naar de rubric. Als ik weet 

dat iets feitelijk niet klopt, 

zeg ik daar wat van, zie 

boven 

2) Beoordelings-

rubric (5 ken-

merken) 

     Ja, godsdienst neemt hem ge-

heel over: “die rubric vind ik zo fan-

tastisch, dat ik hem altijd zal gebrui-

ken” 

 

3) Samenvat-

schema  

     Ik neem mee in mijn schrijfop-

drachtuitleg “de samenvattabel, dan 

Gedaan 
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hebben de leerlingen wat op papier 

staan waarover ze kunnen discussi-

eren.” 

4) Tekstvoor-

beeldschaal 

      “Die schaal heb ik vorig jaar ge-

bruikt, die was heel handig om erin 

te komen, zo van hoe zou dat wer-

ken, eigenlijk zou je dat moeten 

doen”.  

 

 EA vraag 17: We zouden als de 

godsdienst teksten korter worden, 

net zoals die tekst van dat ene 

meisje voorjaar 2020, speciaal voor 

godsdienst een voorbeeldtekstschaal 

kunnen maken. Vind je dat een goed 

idee? 

Hier wordt nog over na-

gedacht 

2 SCHRIJVEN BIJ MAATSCHAPPIJLEER, VOORJAAR 2021 

Alles op een rijtje: 

Je wilt (geciteerd uit interviews): 

“Dat leerlingen betere syntheseteksten schrijven, dat mag je van ze verwachten, zeker nu 

je weet dat ze er mee geoefend hebben”. 

“Informatie (WON-criterium 1) over een kwestie gestructureerd (WON-criterium 4b) op-

schrijven, samenvoegen (2) in een verslag, met inleiding, middenstuk en conclusie (4b), 

om de hoofdvraag te beantwoorden”. 

“Met juiste bronvermeldingen (5)”. 

“Ik wil dat ze informatie correct (1) weergeven, samenhang en structuur (4) laten zien, en 

taal en APA-verwijzingen doen. Integratie zit niet in mijn instructie”. 

Je was van tevoren wel van plan om meer te doen met de integratie van de bronnen. Je 

gaf na afloop ook aan dat je dat belangrijk vindt: dat ze “verbanden gaan leggen en niet 

slechts reproduceren”.  

 

“WON-tool gegeven maar landt niet, ook niet echt verlangt: niks met schema, rubric en 

tekstbeoordelingsschaal gedaan”.  

EA: Je wilde dat wel graag, je dacht ook dat het zou helpen, maar je hebt het uiteindelijk 

niet gebruikt omdat “…je prioriteit door corona ergens anders lag” en doordat je zo snel 

‘in de waan van de dag schiet’. 
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“Je zou kunnen zeggen dat degenen die een 9 hebben gekregen, de bronnen met elkaar 

in verband hebben gebracht”. 

EA: Kan je zo’n tekst laten zien? En een zwakke tekst, en een matige? 

 

“Belangrijk dat we schoolbreed meer op een lijn zitten, zeker wat het pws betreft”. 

Opmerking EA: Oké, laten we dat doen. Ik heb hieronder de kenmerken van onze vakken 

naast elkaar in een overzicht gezet. Laten we die samen doornemen. 

 

Alle kenmerken van WON en maatschappijleer op een rijtje 

Legenda:  

Oranje= Aanvankelijk alleen bij WON genoemd 

Blauw = informatie uit Internationaal rechtsstaat onderzoek, praktische opdracht bij 

het thema rechtstaat, D. Storm en R. Vissers, 2018-2019. 

Informatie alleen bij maatschappijleer 

De zwarte tekst is informatie verkregen uit Vervolginterviews 5-vwo-docenten januari 

en zomer 2020 gecodeerd (te herleiden naar de originele interviews). 

Rood: overeenkomsten tussen WON en maatschappijleer 

Paars = vragen van de onderzoeker 

WON Docent 1 maatschappijleer Na de schrijfopdracht, 

docent 1 en 2 maat-

schappijleer 4-6-21: 

Werkdefinitie 

Synthesetekst: 

  

Concentreren op 

de kwestie 

Synthesetekst over een kwestie 

 

 

 De kwestie is: In hoeverre is er in het 

gekozen land sprake van een recht-

staat? 

Ja 

Selecteren van 

argumenten 

- 

 

 

 Hoe laten jullie dat jullie leerlingen 

doen? Wat is succesvol? 

Dat vinden leerlingen 

lastig. We hebben niet 

gecheckt of ze de 
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Hoe laat je de leerlingen de informa-

tie selecteren?  

Zou het samenvatschema een idee 

zijn? (Je wilde dat de vorige keer wel, 

maar bent er niet aan toegekomen) 

Op papier met post-its of digitaal in 

Excel? 

In dat schema kunnen ze dan ook sa-

menvoegen/integreren, zou dat bij 

jouw vak ook een idee zijn? 

bronnen hebben sa-

mengevat per tekst. Dat 

zou wel moeten, want 

lezen is lastig voor ze. 

Verbinden van 

argumenten 

Samenvoegen Ja, dat is belangrijk. Het 

dwingt de leerlingen 

om echt over de kwes-

tie na te denken.  

Kritisch bekijken 

van argumenten 

- 

 

 

 Vraag 2, is dat bij jullie ook de bedoe-

ling, dat ze bv iets schrijven over de 

kracht van een argument uit een be-

paalde bron? Of over de verwoording 

van een bepaald argument uit een 

bepaalde bron, of het wartaal, larie-

koek is of juist bijzonder helder en 

krachtig geformuleerd maar dat je het 

betwijfelt of het niet verzonnen is, 

want… etc.? 

Zeker, en het synthese-

tekst schrijven dwingt 

hen om kritischer naar 

de bronnen te kijken, 

om meer afgebakende 

conclusies te kunnen 

trekken. 

Begrijpelijk 

schrijven 

Taal/APA-bronverwijzingen  

 Vraag 3: wat bedoel je met “Taal”? 

Komt dat overeen met wat WON be-

grijpelijk schrijven noemt? Zie ook hi-

eronder bij de rubric vraag over taal. 

Je, we hebben dan ook 

de rubric gebruikt, met 

enthousiasme. 

WON beoor-

delingsrubric 

  

Informatie: 

volledig en cor-

rect 

“Informatie correct” 

“Informatie is “beknopt” weergege-

ven”  
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 Vraag 4: Wat bedoel je met beknopt? Soms was dat lastig 

voor ons, we konden 

immers niet alle bron-

nen zelf ook lezen: de 

leerlingen moesten im-

mers zelf op zoek gaan 

naar bronnen. 

Integratie: argu-

menten uit bron-

nen met elkaar in 

verband bren-

gen. 

“Samenvoegen, verbanden gaan leg-

gen” 

 

.  

 Vraag 5: hoe ziet dat samenvoegen 

eruit, hoe leggen jullie dat uit en hoe 

moeten de leerlingen dat doen? Wat 

werkt bij jullie? Zie hierboven bij het 

selecteren van argumenten: zou een 

dynamisch schema (bv Excel) hulp 

kunnen bieden? 

Ja, het schema hebben 

we laten zien, maar het 

ordenen en samenvoe-

gen willen we nog be-

ter uitleggen. Het was 

sowieso een lastige klus 

tijdens de lockdown via 

Zoom. We begonnen 

enthousiast in de klas. 

In de klas heb je meer 

grip op wat er gebeurt 

Eigen inbreng: 

toelichting met 

kennis op basis 

van feiten en 

waar nodig een 

kritische noot 

- 

 

 

 Vraag 6: Is dat bij jullie vak ook de 

bedoeling? 

In het beoordelingsformulier heb je 

het over een analyse, dat die diep-

gang moet hebben.  

Wat bedoel je precies met analyse? 

Is dat integratie + eigen inbreng? Dus 

dat je de argumenten uit de bronnen 

Zeker, maar je moet ze 

hiervoor wel echt “bij 

de hand nemen” (do-

cent 1), in de klas zeg-

gen ‘nu pak je dit’, ‘zet 

je gevonden bronnen 

op deze manier in de 

tabellen’ etc.  
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met elkaar in verband brengt en kri-

tisch toelicht? 

Als dat zo is dan zou jij dus óók het 

onderdeel eigen inbreng in je schrijf-

opdracht hebben zitten (én integra-

tie/samenvoegen dus). 

Is het een idee om de leerlingen dat 

integreren/met elkaar in verband 

brengen m.b.v. een tabel aan te le-

ren? Ze zien dan beter welke argu-

menten onder hetzelfde argumenten-

koppel vallen en in dezelfde alinea 

gebruikt kunnen worden? Dit kan op 

papier met post-its, maar ook heel 

goed in Excel. 

Wat werkt bij jullie goed? 

 

Samenhang en 

Structuur: Rede-

neerlijn en Inde-

ling in alinea’s: 

“Gestructureerd” 

“Samenhang en structuur laten zien” 

“Logisch, goed lopend verslag; taal-

gebruik” 

“Lay-out” 

 

 Vraag 7: Jullie stoppen taalgebruik 

onder bij “logisch goed lopend ver-

slag”, bij wat ik Samenhang noem. Is 

het een idee om taalgebruik onder te 

brengen bij Taal en wat nader te om-

schrijven wat daar mee bedoeld 

wordt? 

Vraag 8: jullie brengen lay-out onder 

bij “Algemeen” in je beoordelingsfor-

mulier.  

Zou het ook ondergebracht kunnen 

worden bij Samenhang & Structuur? 

Ja gedaan, met de ru-

bric 

Titel: moet de la-

ding dekken, 

- 

 

 

 Vraag 9: Je vraagt niet naar een titel. 

Moeten de leerlingen die wel geven? 

Zeker 
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Inleiding met in-

troductie 

vraagstuk 

“Inleiding: beschrijving van het land 

en actuele politieke situatie: is goed 

vormgegeven”. 

 

 Vraag 10: moet het vraagstuk niet kort 

omschreven worden? (Als motivatie 

voor de lezer waarom het stuk inte-

ressant zou kunnen zijn/gelezen moet 

worden?). 

Zeker wel 

Kern: in elke ali-

nea een discus-

siepunt met ar-

gumentaties  

 

“Middenstuk: het beantwoorden van 

de hoofdvraag door de drie deelon-

derwerpen/deelvragen als “leidraad” 

te gebruiken, “het concreet te maken” 

en te zorgen dat het “een lopend ver-

haal wordt waarin de verschillende 

onderdelen vloeiend in elkaar overlo-

pen”.  

“Kenmerk wordt helder, concreet en 

correct toegepast”. 

  

 Vraag 11: je schrijft in de handleiding 

op p.5 van de schrijfopdracht dat de 

leerlingen eerst voor de kern/midden-

stuk antwoord moeten geven op de 

deelonderwerpen/deelvragen, en dat 

ze dan met deze antwoorden een “lo-

pend verhaal” moeten schrijven 

“waarin de verschillende onderdelen 

vloeiend in elkaar over laten (lopen, 

EA)”. Begrijpen de leerlingen goed 

genoeg hoe je uit losse antwoorden 

een “lopend verhaal” moeten schrij-

ven? Sommige leerlingen denken dat 

dat een verhaal is zonder tussenkop-

jes, maar dat bedoel je denk ik niet? 

In het interview heb je het woord sa-

menvoegen genoemd. Is het een idee 

om het “lopende verhaal” uit te leg-

gen met het samenvoegen van 

Ja dat hebben we ge-

probeerd, maar het 

blijft lastig voor leer-

lingen. Ze zetten de in-

formatie nog te veel 

onder elkaar. Een 

groepje kreeg een her-

kansing, waarbij we za-

gen dat het de tweede 

keer wel goed ging!  

We merkten dat leer-

lingen door het synthe-

tiseren meer gaan mee-

denken. Het synthese-

tekst schrijven is een 

middel om te leren 

denken, ze moeten wel, 

want het is moeilijk. 
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overeenkomstige argumenten tot een 

‘argumentensetje’ (de voors en te-

gens van bv. de Trias politica) waar-

mee je een alinea over een bepaald 

overkoepeld aspect (bv. Trias Politica) 

van de rechtstaat kan schrijven? 

Slot met samen-

vatting en eind-

conclusies op 

basis van de ar-

gumenten en fei-

telijke kennis 

“Conclusie: Antwoord op de hoofd-

vraag door “…de drie grondbeginse-

len tegen elkaar af te wegen”. 

“Helder en bondig antwoord op de 

hoofdvraag”. 

“Aanbeveling”. 

 

 

Taal: spelling, 

grammatica, in-

terpunctie, mar-

kering door ver-

wijzing naar 

bronnen volgens 

APA, en woord-

keus en stijl. 

“Taal “ 

“Bronvermeldingen volgens APA “tij-

dens het schrijven”. 

“Bronnenlijst” 

 

 

 Vraag 13: Jullie brengen APA-bron-

verwijzing onder bij “Algemeen”. Zou 

dat ook onder Taal kunnen? (Zie 

WON-rubric). 

Jullie noemen Taal wel, maar geven 

niet aan wat er mee bedoeld wordt. Is 

het begrip vergelijkbaar met wat 

WON er onder verstaat? Zie WON-ru-

bric. 

Jullie delen taalgebruik in bij “logisch 

goed lopend verslag”, bij wat ik Sa-

menhang noem. Is het een idee om 

taalgebruik onder te brengen bij Taal 

(zie WON-rubric) en wat nader te 

omschrijven wat daar mee bedoeld 

wordt? 

Dat is prima 
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Max. 400 

woorden = ± 2/3 

A4’tje 

“7 pagina’s, lettertype 12, exclusief 

voorblad en bijlagen” 

 

 Vraag 14: Je hebt het erover dat leer-

lingen de informatie “beknopt” moe-

ten weergeven (zie boven). 

Is het een idee om de leerlingen een 

tekst van 1000 woorden max te laten 

schrijven, (dat is ongeveer een A4’tje 

dubbelzijdig beschreven), i.p.v. 3500 

woorden/7 pagina’s? Het middenstuk 

bevat dan drie alinea’s waarin m.b.v. 

de drie vereiste deelonderwerpen (1) 

al of niet een grondwet met grond-

rechten, 2) al of niet een Trias Politica 

en 3) een al of niet een aanwezig 

zijnde legaliteitsbeginsel) de kwestie 

wordt besproken of het betreffende 

land al of niet een rechtstaat is? 

Voordeel: leerling leert zich te focus-

sen op argumenten/informatie die er-

toe doen/doet EN je hebt nu meer 

tijd om ook te beoordelen op de an-

dere vier criteria dan inhoud, waarvan 

je aangaf dat je die ook belangrijk 

vindt. 

Daar gaan we over na-

denken. Het is wel zo 

dat we de teksten in 

een groepje van drie 

leerlingen laten schrij-

ven. Ze moeten dat sa-

men doen, maar in de 

praktijk verdelen ze de 

deelvra-

gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 “Voldoende en verschillende 

bronnen”, 

 

 “Proces – individueel” 

Er is tijdens de lessen goed aan de 

opdracht gewerkt 

 

 

 

Samenvattend: 

WON gebruikt bij de uitleg van haar schrijfopdrachten: 
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WON  Maatschappijleer (geno-

emd) 

1)Werkdefinitie van wat een synthesetekst is (5 doe-

dingen/criteria): 

Concentreren op kwestie 

Selecteren van argumenten 

Samenvoegen van argumenten 

Kritisch bekijken van argumenten 

Begrijpelijk schrijven 

     

2) Beoordelingsrubric (5 kenmerken)      

3) Samenvatschema       

4) Tekstvoorbeeldschaal Hier wordt nog over nage-

dacht 

 

Vraag 15: Jullie hebben de vijf WON-criteria genoemd als belangrijk, is het een idee om 

ze dan ook alle vijf in jullie rubric terug te laten komen?  

Antwoord: Ja, zeker. 

 

Vraag 16: Is het een idee om met jullie rechtstaatteksten een beoordelingsschaal te ma-

ken? Dat lukt natuurlijk niet met teksten van 7 pagina’s, maar wel als je besluit om net 

als bij WON (en godsdienst) de leerlingen kortere teksten te laten schrijven (niet het 

vele is goed, het goede is veel). Een tekst beoordelingsschaal bestaat uit een reeks van 

vijf in kwaliteit oplopende geannoteerde teksten over het rechtstaatvraagstuk, en kan 

samen met de rubric niet alleen gebruikt worden voor het beoordelen van de teksten, 

maar ook als voorbeeld dienen voor de leerlingen. Je kan er een voorbereidende les 

mee maken, waarin de leerlingen er op een actieve manier achter komen wat goede en 

wat minder goede teksten zijn. Als jullie willen kan ik zo’n tekstbeoordelingsschaal voor 

jullie maken. 

Antwoord: Ja we hebben de leerlingen elkaars teksten laten lezen en beoordelen met 

de rubric. Over de tekstvoorbeeldschaal wordt nog nagedacht. 

 

Vraag 17: Je zei in het interview van vorig jaar dat “Je zou kunnen zeggen dat degenen 

die een 9 hebben gekregen, de bronnen met elkaar in verband hebben gebracht” (zie 

boven). 

Kan je zo’n tekst laten zien? En een zwakke tekst, en een matige? 
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Antwoord docent 1: Ja die zal ik opsturen. 

 

Vraag 18: De belangrijkste vraag: wat werkt bij jullie goed om leerlingen goede teksten 

op basis van bronnen te laten schrijven? 

Antwoord: Toch erop te wijzen wat ze vorig jaar bij WON hebben geleerd, en zeggen 

dat we daarop voort gaan borduren. 

 

Vraag 19: Wat je verder opviel tijdens de schrijfopdracht: 

 

Antwoord: In het algemeen: Informatieverwerking skills (docent 2) vinden leerlingen erg 

lastig. Ze hebben er veel moeite mee. Het bij elkaar brengen van informatie tot een ge-

heel wordt helemaal lastig gevonden. 
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ONTWERP III:  

DATA EN LOCATIES INTERVENTIELESSEN 

Data voor de Synthese Challenge Ontwerp III. E= experimentele conditie; C= con-

trole conditie.  

Week Datum Les Klas Con-

ditie 

Docent Waar 

9 1-3-21 1: Introductie G/D C/E Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 2-3-21  C E Collega-docent Thuis 

 3-3-21  B/E E/C Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 5-3-21  F/A E/C Collega-docent Thuis 

10 8-3-21 2: Schrijven 

oefentekst 

G/D C/E Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 9-3-21  C E Collega-docent Thuis 

 10-3-21  B/E E/C Docent-

onderzoeker 

School (dubbello-

kaal)/Thuis 

 12-3-21  F/A E/C Collega-docent Thuis 

11 15-3-21 3: Taakdefinitie G/D C/E Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 16-3-21  C E Collega-docent Thuis 

 17-3-21  B/E E/C Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 19-3-21  F/A E/A Collega-docent Thuis 

12 22-3-21 4: Lezen en 

samenvatten 

G/D C/E Docent-

onderzoeker 

School (2 lokalen) 

 23-3-21  C E Collega-docent Thuis 

 24-3-21  B/E E/C Docent-

onderzoeker 

Thuis/School 

(dubbellokaal) 

 26-3-21  F/A E/C Collega-docent School (2 lokalen) 

13 29-3-21 5: Ordenen en 

kritische noot 

G/D C/E Docent-

onderzoeker 

Thuis 
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 30-3-21  C E Collega-docent Thuis 

 31-3-21  B/E E/C Docent-

onderzoeker 

Thuis 

  Goede vrijdag     

14 6-4-21 6: Schrijven hele 

synthesetekst 

C E Collega-docent Thuis 

 7-4-21 6 B/E E/C Docent-

onderzoeker 

School (dubbello-

kaal)/thuis 

 9-4-21 5 F/A E/C Collega-docent Thuis 

15 12-4-21 6 G/D C/E Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 13-4-21 7: Revisie syn-

thesetekst 

C E Collega-docent School (2 lokalen) 

 14-16-

21 

Toetsweek 

16 19-4-21 Toetsweek 

17  Meivakantie 

18  Meivakantie 

19 10-5-21 Reguliere WON-

les 

G/D  Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 13-5-21 Reguliere WON-

les 

B/E  Docent-

onderzoeker 

Thuis 

 14 en 

15-5-21 

Hemelvaartsvakantie 

20 17-5-21 7: revisie synthe-

setekst 

G/D C/E Docent-

onderzoeker 

School 

 19-5-21 Reguliere WON-

les 

B/E  Docent-

onderzoeker 

School 

 21-5-21 6 F/A E/C Collega-docent School (dubbello-

kaal) 

21 24-5-21 Pinksteren 

 26-5-21 Reguliere WON-

les 

B/E  Docent-

onderzoeker 

Thuis 

22 2-6-21 7 B/E E/C Docent-

onderzoeker 

School 

 4-6-21 7 F/A E/C Collega-docent School 



151 

BIJLAGE R 

ONTWERP III: AANGEBRACHTE VERANDERINGEN 

LES 3: HET ACTIEF VERWERVEN VAN DE TAAKDEFINITIE 

Voorbeeldteksten 

Voorbeeldtekst C van ontwerp II is weggelaten. De teksten A en B zijn iets veranderd om 

de structuur van beide teksten meer op elkaar te laten lijken: 

- Tekst B (in ontwerp II tekst A) heeft net als tekst A (in ontwerp II tekst B) een langere 

titel gekregen, die bovendien meer de inhoud van de tekst beschrijft en tekst B heeft net 

als tekst A een slot gekregen. 

- Het verschil tussen beide voorbeeldteksten wat betreft het al of niet samenvoegen van 

argumenten met het toevoegen van een eigen inbreng komt duidelijker naar voren door-

dat de overige kenmerken als samenhang en structuur meer op elkaar lijken dan in ont-

werp II. 

Werkboekje 

De invul-scoreformulieren in de werkboekjes zijn aangepast: 

- De punten- en scorekolommen zijn weggelaten zodat de leerlingen zich volledig 

konden richten op kwalitatieve antwoorden in de vorm van geschreven tekst. 

- Bij het kwaliteitscriterium Informatie is in de nulpuntenkolom de tekst “De tekst is 

niet gebaseerd op de bronnen” weggelaten, zodat de twee sub-criteria “Volledigheid 

en Correcte informatie” duidelijker naar voren komen. 

- Bij het kwaliteitscriterium Integratie is in de nulpuntenkolom eveneens de tekst “De 

tekst is niet gebaseerd op de bronnen” weggelaten, hier omdat het de leerlingen 

deed afleiden van het kwaliteitscriterium integratie. In de invulrubrics gaven leer-

lingen wel eens aan dat de tekst de bronnen niet noemde, dat er niet gerefereerd 

werd naar de bronnen. Dat kwaliteitscriterium moet echter genoemd worden bij Taal. 

- Bij het kwaliteitscriterium Integratie is in de horizontale scheidingsrij na Integratie de 

term ‘samenvoegen’ toegevoegd, omdat voor een aantal leerlingen de term inte-

gratie niet duidelijk genoeg weergeeft wat er mee bedoeld wordt. 
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- Bij het kwaliteitscriterium Eigen inbreng zijn in de horizontale scheidingsrij de woor-

den ‘op basis van feiten’ toegevoegd, omdat uit de ingevulde rubrics bleek dat eigen 

inbreng met eigen mening werd verward. 

- Onder de Eigen inbreng rij zijn in de nulpuntenkolom de woorden “er is geen eigen 

inbreng” weggelaten, 1) omdat deze woorden verward kunnen worden met eigen 

mening en 2) om de woorden a) verduidelijking en b) kritische noot duidelijker naar 

voren te laten komen bij de betreffende vakjes 

- Bij het kwaliteitscriterium Samenhang en Structuur is in de nulpuntenkolom de tekst 

“De tekst is niet gebaseerd op de bronnen” weggelaten, 1) omdat het de leerlingen 

afleidde van het kwaliteitscriterium Samenhang en Structuur. In de invulrubrics gaven 

leerlingen wel eens aan dat de tekst de bronnen niet noemde, dat er niet gerefereerd 

werd naar de bronnen. Net als hierboven bij integratie, geldt ook hier dat dat kwali-

teitscriterium bij Taal genoemd moet worden. 2) De twee sub-criteria “Samenhang 

en Structuur” komen zo duidelijker naar voren bij de betreffende vakjes.  

- Bij het kwaliteitscriterium Taal is in de nulpuntenkolom de tekst “De tekst is onbegrij-

pelijk” weggelaten, om de twee sub-criteria spelling etc. en stijl duidelijker bij de 

betreffende vakjes naar voren te laten komen. 

- Bij het kwaliteitscriterium Taal is in de horizontale scheidingsrij de tekst “en er is een 

APA-literatuurlijst buiten de tekst” verwijderd, omdat de referenties al op de bronnen 

zelf aangebracht waren, en het overschrijven daarvan in de eigen tekst geen didac-

tische meerwaarde heeft. 

- In alle horizontale scheidingsrijen zijn de vijf kwaliteitscriteria Informatie, Integra-

tie/Samenvoegen, Eigen Inbreng met kennis, Samenhang & Structuur en Taal & 

APA-verwijzing vet gedrukt, om ze extra op te laten vallen. 

LES 4: LEZEN EN SAMENVATTEN 

Werk-

boekje 

In het werkboekje van de experimentele groep is de definitie van het vra-

gend samenvatten toegevoegd: 

Lees een alinea: Langzaam, zeer geconcentreerd en kritisch   

o Wat wordt er beweerd, wat zijn de denkstap-

pen die de auteur maakt? 

o Begrijp ik de redenatie? 

Stop:  Opkijken en overhoren; 

o Denk na: kan ik de redenatie van de auteur 

nadoen in een redeneerschema? 
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o Herken ik het argument hierin ter verdediging 

van de stelling? 

Noteer   In schema:  

o Het argument dat de auteur in deze alinea 

naar voren brengt; 

o Kort en in eigen woorden 

Schrijf onder het argument het subargument op: de ondersteuning voor 

dat argument, voorbeelden die genoemd worden om het argument te il-

lustreren. 

 

In het werkboekje van de controlegroep is het samenvatten als volgt ge-

formuleerd: 

“Vat nu de twee bronnen samen zoals uitgelegd is in het filmpje en zoals 

je hierboven bij opdracht 1 hebt verwoord. Gebruik de post-its zoals uitge-

legd bij punt 3: bron 1 op de gele post-its en bron 2 op de roze post-its. 

Film-

pjes 

Het filmpje over samenvatten heeft er aan het eind een dia bijgekregen 

waarop de acties van het samenvatten nog een keer puntsgewijs worden 

samengevat.: 

E-groep: 

1. Alinea kritisch en geconcentreerd lezen:  

 Wat wordt er beweerd? 

2. Opkijken en overhoren:  

 Wat is het argument?        

 Opschrijven in eigen woorden in schema ✍🏼 

3. Voorbeelden die het argument illustreren 

C-groep: 

- Selecteer de argumenten  

    Voorbeelden die het argument illustreren 

- Je mag op de bronnen schrijven, of op wat voor manier dan ook aan-

tekeningen maken 

- Schrijf je voor-en achternaam op de bronnen 

Voor het verschil tussen de filmpjes in de C- en E-conditie: zie tabel 30. 
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BIJLAGE S 

ONTWERP II: 

EFFECTEN OP TEKSTKWALITEITEN 

Variabele Modellen Vergelijking   

X2 df Models X2 df p 

Globaal 
       

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3542,02 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3524,18 4 0 vs 1 17,84 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3486,501 5 1 vs 2 37,679 1 <.001 

Model 3 Plus: Conditie 3479,885 6 2 vs 3 6,616 1 <.001 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3466,031 7 3 vs 4 13,854 1 0,010         

Informatie        

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3674,129 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3662,081 4 0 vs 1 12,048 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3622,486 5 1 vs 2 39,595 1 0,001 

Model 3 Plus: Conditie 3613,914 6 2 vs 3 8,572 1 <.001 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3598,816 7 3 vs 4 15,098 1 0,003         

Integratie 
       

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3756,069 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3725,102 4 0 vs 1 30,967 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3694,597 5 1 vs 2 30,505 1 <.001 

Model 3 Plus: Conditie 3681,198 6 2 vs 3 13,399 1 <.001 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3653,535 7 3 vs 4 27,663 1 <.001         

Eigen inbreng 
       

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3731,269 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3722,549 4 0 vs 1 8,72 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3672,904 5 1 vs 2 49,645 1 0,003 

Model 3 Plus: Conditie 3669,824 6 2 vs 3 3,08 1 <.001 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3651,703 7 3 vs 4 18,121 1 0,079 

    2 vs 4 21,201 2 <.001         

Samenhang 
       

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3595,935 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3585,63 4 0 vs 1 10,305 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3555,485 5 1 vs 2 30,145 1 0,001 

Model 3 Plus: Conditie 3551,888 6 2 vs 3 3,597 1 <.001 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3551,133 7 3 vs 4 0,755 1 0,058         
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Taal 
 

     
 

Model 0 Intercept plus random factor (ID) 3461,206 3 
    

Model 1 Plus: Random factor Klas 3459,024 4 0 vs 1 2,182 1 <.001 

Model 2 Plus: Meetmoment 3459,024 5 1 vs 2 0 1 0,140 

Model 3 Plus: Conditie 3457,466 6 2 vs 3 1,558 1 1,000 

Model 4 Plus: Interactie meetmoment*Conditie  3457,418 7 3 vs 4 0,048 1 0,212 
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BIJLAGE T 

FLYER ‘SCHRIJVEN OM TE LEREN’ BIJ DE BÈTA-EN ZAAKVAKKEN IN 5- EN 6-

VWO  
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BIJLAGE U 

ONTWERP III:  

DOCENTRAPPORTAGE EN SURVEILLANCE 

Datum Les Klas Conditie Observator Docent-onderzoeker Observator collega docent Observator surveillant 

1-3-21 1 1 

t/m 

7 

Online thuis Geen bijzonderheden, alles zoveel mogelijk 

volgens plan. Vragen stellen ging via het aan-

zetten van de microfoonfunctie, de chat of 

‘handje op steken’. 

Geen bijzonderheden, alles zoveel 

mogelijk volgens plan. Vragen stel-

len ging via het aanzetten van de 

microfoonfunctie, de chat of 

‘handje op steken’. 

- 

8-3-

21t/m 

12-3-21 

2 1, 3 

t/m 

7 

2 

Online thuis 

 

Dubbello-

kaal 

Na een minuut: iedereen aan het lezen. Niet 

iedereen heeft camera aan. Ik zie lln. in werk-

boekje kijken. 

4 lln. werkboekje vergeten: leenboekje. 

25B schrijft op smartphone 

Geen bijzonderheden, gaat volgens 

plan. 

- 
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15-3-21 

t/m 19-

3-21 

3 1 - 7 Online thuis Het filmpje kwam goed over. 

Regelmatig vragen gesteld over het ordenen 

van teksten. 

Niet gevraagd om foto’s van het gemaakte 

werk op te sturen i.v.m. authenticiteit. 

“Vandaag weer twee keer les 3 ge-

daan, voor het eerst over Zoom. 

Dat werkt eigenlijk super goed met 

de break-out rooms!” 

- 

22-3-21 

t/m 26-

3-21 

4 

 

 

4, 7 2 lokalen 

gestreamd 

Ik kon horen wat er in het andere lokaal ge-

zegd werd en kon instructies geven. De op-

haalvraag ging moeizaam. Drukke of juist 

slome lln. 

- 

 

 

De les verliep geordend. De leerlingen 

deden goed mee 

 

  2 Online thuis B24 startte te laat: Zoom viel uit - - 

  3 Online thuis - “Les 4 ging hartstikke lekker trou-

wens, je nieuwe filmpje met de ver-

schillende smileys vond ik ook 

goed werken!” 

- 

  5 Dubbello-

kaal 

De lln zaten in een dubbellokaal en deden 

over het algemeen wat ik vroeg.  

- - 

  6 2 lokalen 

gestreamd 

-  De docent-onderzoeker was obser-

vant van de collega docent en van de 

surveillant. De surveillant wilde graag 

zijn eigen ding doen en werd geïrri-

teerd toen dat niet mocht. 

De les verliep geordend 

  1 2 lokalen 

gestreamd 

  De docent-onderzoeker was surveil-

lant in het 2e lokaal van de collega-

docent. Deze heeft in zijn lokaal het 
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verkeerde samenvatfilmpje laten zien 

(E i.p.v.C-filmpje) 

29-3-21 

t/m 31-

3-21 

5 2-5, 

7 

Online thuis De filmpjes kwamen goed over. Ik zag de lln. 

aantekeningen maken op de blauwe post-its 

en synthesetekst alinea’s schrijven in hun 

werkboekje, E10 loopt wel steeds achter de 

feiten aan. 

- - 

6-4-21 5 3 Online thuis - Ging goed  

9-4-21 5 1, 6 Online thuis - Geen bijzonderheden gemeld - 

7-4-21 6 2  Dubbello-

kaal 

Net als bij les 2 werd er serieus en in stilte 

gewerkt 

- - 

 6 5 Online thuis Idem - - 

12-4-21 6 4, 7 Online thuis Idem - - 

21-5-21 6 1, 6 Dubbello-

kaal 

- Ging goed - 

13-4-21 7 3 2 lokalen - Ging prima! Geheel volgens plan Ik heb deze les geobserveerd: ging 

prima! 

17-5-21 7 4, 7 Dubbello-

kaal 

De lln. deden over het algemeen wat ze 

moesten doen. Dit geldt echter niet voor 

leerling G25: gaf geen feedback en deed ook 

niks met gekregen feedback 

-  

2-6-21 7 2, 5 Dubbello-

kaal 

Idem -  

4-6-21 7 1, 6 Dubbello-

kaal 

- De les ging over het algemeen vol-

gens plan 
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BIJLAGE V 

ANTWOORDEN OP ENQUÊTEVRAGEN OVER HET PROFIELWERKSTUK 

Ik stelde drie vragen via e-mail aan 25 docenten, 13 stuurden hun antwoorden in. Niet 

elke docent bleek profielwerkstukken te hebben begeleid. Het gaat om antwoorden van 

de docenten9 aardrijkskunde (A); biologie (B), economie (E), filosofie (F), godsdienst (G1), 

geschiedenis (G2), natuurkunde (N1 en N3), Nederlands (N2), scheikunde (S1) en Spaans 

(S2). 

VRAAG 1:  

ZIE JE MEER SYNTHESETEKST STUKJES IN DE PROFIELWERKSTUKKEN? 

G1: Wat de plaats betreft van de synthesetekst was er enige onduidelijkheid. Sommige 

leerlingen hebben het er wel enigszins in hun tekst verwerkt, anderen hebben het toege-

voegd als los onderdeel of bijlage, en anderen hebben na het schrijven ervan niets meer 

ermee gedaan. Ik weet niet of ik al kan zeggen dat het vergelijken en kritisch reageren 

duidelijk vooruit is gegaan. Te veel leerlingen zien synthese nog als iets wat ze specifiek 

voor de synthesetekst moeten doen. Maar het is ook lastig vergelijken. Door corona is 

het natuurlijk weer een heel ander jaar geweest. Bovendien ben ik zelf de week na de 

vakantie afwezig geweest, waardoor mijn leerlingen misschien ook wel een kritische noot 

hebben gemist. 

 

A1: De leerlingen vonden dit nog erg verwarrend. Een aantal huidige v6-ers beweerde 

zelfs hiervan nog nooit gehoord te hebben ‘vanwege Corona’. De uitkomst was erg ma-

ger. 

 

E1 De verplichte synthesetekst is absoluut een verbetering bij het PWS, helaas het verder 

doorvoeren van deze methode in de tekst zie ik nog te weinig. 

Terechte opmerking, dat we volgend jaar de syntheseteksten in het PWS-verslag geïnte-

greerd willen zien (manier van aanpak van de bronnenverwerking). 

 

N1: De synthesetekst hebben ze best aardig geschreven. In het eindverslag hebben ze dit 

stukje gewoon erbij gevoegd en verder in het verslag is dit losgelaten. Oftewel, er wordt 

bij het eindverslag niet meer gedacht aan om de verschillende bronnen duidelijk met 

elkaar te vergelijken. 

 

9 De namen van docenten zijn bekend bij de onderzoeker. 
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F1: Al mijn groepjes hebben (zoals ook verplicht was) netjes een synthesetekst geschreven 

afgelopen jaar. Vaak verwerkten ze deze tekst dan uiteindelijk als inleiding in hun PWS. 

Hierin vond ik juist het verbinden van verschillende bronnen matig uit de verf komen. 

Voor leerlingen is dit natuurlijk ook lastig: in V4 krijgen zij de bronnen van ons, die staan 

diametraal tegenover elkaar. In een echt onderzoek zijn de verschillen genuanceerder, of 

misschien vullen de bronnen elkaar alleen maar aan. Hoe dan ook: bronnen aan elkaar 

verbinden in de synthesetekst vond ik nog niet echt op niveau.  

 

N2: Vind ik moeilijk om te zeggen. Ik kijk na en vergeet meestal weer. 

 

B1: Ja, sommige ingeleverde synthese teksten waren al gelijk een synthese tekst 😊 An-

dere niet. De synthese tekst vonden ze lastig om in het pws te integreren. Ik gaf aan dat 

ie handig te gebruiken is in de inleiding, daar hebben de meeste hun synthese tekst een 

plek gegeven. 

 

S1: Ik vind het lastig om antwoord te geven op je vragen omdat ik in de voorgaande twee 

jaren ‘slechts’ 6 PWS-en na heb gekeken. Het zou dan gaan om het verschil tussen de 

drie van dit jaar en de 6 van de jaren daarvoor. Ik heb niet de indruk dat er meer verge-

lijking tussen verschillende bronnen plaats vindt dan voorheen. Ik heb het idee dat leer-

lingen al heel blij zijn als ze informatie gevonden hebben. Bronnen (of hun eigen werk) 

kritisch bekijken of vergelijken vinden ze heel moeilijk. 

Ik krijg de indruk dat de leerlingen wel weten dat de synthese tekst in het PWS moet, 

maar eigenlijk geen idee hebben hoe dat moet of wat het doel ervan is. 

 

B2: In de synthese teksten zag ik daadwerkelijk een mooie samenvoeging van bronnen 

(2-3). Echte tegenstellingen of aanvullingen van bronnen t.o.v. mis ik dan nog wel een 

beetje. Ze maken vooral een soort samenvatting waarbij ze de bronnen gebruiken. Ik zie 

in de uiteindelijke PWS’en niet echt een verschil t.o.v. voorgaande jaren. Leerlingen kun-

nen heel goed bronnen gebruiken om informatie te geven en hoofd en deel vragen te 

beantwoorden. Echte integratie van bronnen zie ik heel weinig. Verschillende bronnen 

gebruiken om een punt te maken of de nuances tussen bronnen aan te geven of ver-

schillende oogpunten zie ik eigenlijk nauwelijks. 

 

N3: Ja ik was best positief verrast over de kwaliteit van de synthesetekst 

 

E2: ‘Meer’ kan ik niet zeggen, ik vond het nog wel beperkt. Ik heb er vier bekeken dit jaar, 

2 waren sowieso niet diepgaand, 1 was er erg goed, daar zag ik ook veel meer bronnen 

die met elkaar werden vergeleken. Ik heb hier ook op aangestuurd. 

 

G2: De synthese tekstjes waren inderdaad los aangeleverd en dan apart toegevoegd in 

de PWS-en. Wel hadden alle vijf mijn koppels twee teksten met elkaar vergeleken; dat 

was winst t.o.v. voorgaande jaren. Maar de stap die we nog moeten maken is dat de 

leerlingen dergelijke vergelijkende analyses ook in het werkstuk zelf verwerken. 
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S2: de synthesetekst was een heel mooi origineel concept op basis van twee bronnen. Dit 

was mooi geformuleerd. Echter ontbraken de verbindingswoorden van opsomming en 

tegenstelling volledig. Dit vond ik opvallend. 

VRAAG 2:  

HET BETER WEERGEVEN VAN INFORMATIE 

 EN HET VERWIJZEN NAAR INFORMATIE, GING DAT BETER? 

G1. 2 a Vind ik lastig te zeggen. Gevoelsmatig wel, maar dan zou ik eigenlijk echt moeten 

vergelijken. 

 b. Dit onderdeel is zeker verbeterd. Leerlingen gaan sowieso meer bewust met die bron-

nen om. Er zijn nog best wat foutjes, maar het is m.i. een stuk beter dan een aantal jaren 

geleden toen je vaak in het PWS nog helemaal moest uitleggen wat bronvermelding is. 

Zelfs de zwakkere leerlingen gaan hier bewuster mee om. 

 

A1: De verschillen tussen leerlingen zijn bij het lezen en weergeven van de boodschap 

heel erg groot. Het correcte verwijzen gebeurt wel veel beter dan voorheen. Punt van 

aandacht is dat leerlingen vergeten om op correcte wijze een bron te vermelden bij ge-

bruikte figuren. 

 

N1: Je merkt dat ze wel weten dat er bronvermelding moet worden toegepast en ze weten 

ook wel hoe dit moet. Kritisch naar de bronnen kijken en vergelijken van bronnen komt 

nog niet geheel naar boven. 

 

F: Ja op beide!  

 

N2: Het gebruik van APA gaat langzaam beter. Leerlingen weten in elk geval in V5 dat 

het bestaat. Het verwijzen in de tekst blijft een bron van aandacht. 

 

B1: Ik heb wel het idee dat dit nu al beter gaat dan voorgaande jaren 

 

S1: Bij de groepen die ik heb begeleid/ beoordeeld zag ik voorgaande jaren ook al dat 

dit (redelijk) in orde was. Ik zie geen verbetering. 

 

B2: Moeilijk te zeggen. Zoals gezegd leerlingen kunnen (vooral internet) bronnen goed 

gebruiken om informatie te geven. Het omschrijven naar eigen tekst gaat bij een deel 

heel goed een ander deel vindt dit moeilijk. Wetenschappelijke bronnen zoals artikelen 

en (hand)boeken worden erg weinig gebruikt. Ik zie een groot niveauverschil tussen de 

teksten die zijn opgesteld met bronnen en echt geheel eigen geschreven teksten voor 

een praktisch deel bijvoorbeeld. Dus als ze tekst gebruiken van anderen komt er over het 

algemeen een hoogwaardiger niveau uit en weten ze wel de kern te gebruiken. 
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APA-stijl doen ze allemaal goed in de literatuurlijst. Verwijzingen in de tekst vinden ze 

lastiger. Ook zie ik dus nauwelijks dat ze meerdere bronnen gebruiken om bijvoorbeeld 

1 zin of alinea te maken. 

 

N3: 2a. daar moet ik nog wel een beetje op bijsturen. Vooral op de interpretatie van de 

theorie en de invloed daarvan op hun onderzoek. 

2b. Dat gaat beter dan vorige jaren 

 

E2.2a. de bronnen waren niet altijd heel sterk, bij de zwakke leerlingen ‘dachten ze ook 

vaak iets gelezen te hebben’, bij de sterkere was er ook daadwerkelijk goed gelezen en 

was de informatie goed weergegeven. 

2b. Dit ging behoorlijk goed 

 

G2. a. Of er echt vooruitgang is, durf ik nog niet te zeggen. Ik begon/begin de eerste 

bijeenkomst ook met een herhaling van wat ik vind dat bij een geschiedenis-PWS hoort. 

 

S2.: de bronnen waren achterin in een bronnenlijst opgenomen, maar deze was niet op 

alfabetische volgorde. Ook mistte de vermelding van diezelfde bronnen in de lopende 

tekst (tussen haken). Hierdoor was in veel gevallen niet te achterhalen welk tekstdeel op 

welke bron gebaseerd was.  

VRAAG 3:  

ZIE JE MEER SAMENHANG IN HET WERKSTUK, EEN HELDERE REDENEERLIJN, 

DOORDAT ER GEFOCUST WORDT OP DE HOOFDVRAAG, DUS DAT ER MIN-

DER UITGEWAAIERD WORDT NAAR ALLERLEI ANDERE ZAKEN, LOSSE WEET-

JES ETC.? 

G1. Ik denk dat dit ook wel iets verbeterd is. Leerlingen zijn iets meer bewust van structuur, 

en ik hoefde ook minder vaak leerlingen erop te wijzen dat ze conclusies moet schrijven. 

 

A1: Dit lijkt beter te gaan dan voorheen, maar ook hierbij zijn de verschillen tussen leer-

lingen levensgroot. Positief vallen de (ex)tto-leerlingen/ IB-ers op, maar ook doen bèta’s 

het beter dan alfa’s en gamma’s 

 

N1: Dit doen ze best aardig. Ik zie dit wel los van de synthesetekst. 

 

F: Ook dit vond ik duidelijk te zien! Leerlingen leken qua structuur van hun pws ook min-

der hulp nodig te hebben dit jaar.  

 

N2 Helaas moet ik hier ontkennend op antwoorden. Kan natuurlijk net met mijn leerlingen 

te maken hebben. 
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B1: Nee. Ze blijven met een onsamenhangende tekst komen… een synthese tekst is geen 

pws. Bronnen samenvoegen doe ze alleen als dat specifiek de opdracht is zoals in een 

synthese tekst. Scheelt ook dat ze bij een synthese tekst 2 bronnen vergelijken. Terwijl het 

er in een pws veel meer zijn, dan lukt het ze niet meer. 

 

S1: Nee, naar mijn idee geen verschil met voorgaande jaren 

 

B2: Ook weer lastig ze waaieren niet veel uit omdat ik ze daarin stuur denk. Dat deed ik 

voorheen ook al dus is niet echt veranderd. Losse weetjes zie ik niet. De structuur is over 

het algemeen goed. Alleen is het verenigen van praktisch werk en literatuurstudie soms 

lastig waardoor dit soms twee losse onderdelen worden die niet altijd beid aansluiten op 

de hoofdvraag. 

 

N3. Ik zie vooral dat leerlingen denken dat ze er zijn met de synthesetekst. Daarin hebben 

ze dan een paar bronnen vergeleken en dat is prima voor de oriëntatie op het onderwerp. 

Maar bij een natuurkundig onderzoek is dat niet genoeg! Ze moeten nadenken over het 

experiment dat ze gaan opzetten en welke natuurkundige grootheden daarbij van toe-

passing zijn en welke invloeden ze hebben. Ze moeten uitleggen hoe ze eerlijk gaan 

vergelijken. Dat is een heel hoofdstuk theorie dat niet in de synthesetekst staat en dat wel 

een hoofdstuk in hun onderzoeksplan en in hun verslag hoort te zijn. Als ze gekozen 

hebben voor een technisch ontwerp moet er ook nog iets bij staan over de theorie van 

het technisch ontwerpen. 

 

E2. Lastig te beantwoorden, maar ook hier waren de sterkere leerlingen duidelijk beter. 

 

G2. Ik denk wel dat er inderdaad minder uitgewaaierd werd dan voorgaande jaren. Dus 

bedankt daarvoor. 

Een verbeterpunt in mijn optiek blijft het inlezen. Ik vind dat onze leerlingen daar te snel 

klaar mee zijn. Dan hebben ze nog geen volledig beeld van wat er allemaal al bekend is 

van een (sub)onderwerp. 

 

S2: de leerlingen hebben zeker gefocust op hun hoofdvraag, maar daardoor mistte het 

PWS wel diepgang. Er werd naar mijn idee eerder te weinig uitgewaaierd dan te veel 

waardoor een breder zicht op het Argentijnse perspectief op het onderwerp ontbrak. 


