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In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven dat van 2000 tot 2004 in het 
Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht plaatsvond. Het behelst een didactisch onderzoek naar het leren en onderwijzen 
van een introductie in de mechanica voor leerlingen in 4 VWO. Velen zien mechanica 
als een belangrijk onderdeel van de natuurkunde, dat het zeer zeker waard is te 
onderwijzen en te leren, maar ook als een onderwerp waarin veel leer- en 
begripsproblemen voorkomen. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan een 
dieper begrip van deze problemen en richtingen voor mogelijke oplossingen ervan aan 
te wijzen. 

In hoofdstuk 2 wordt mijn onderzoek in het relevante onderzoeksveld geplaatst. 
Relevante onderzoeksliteratuur wordt gepresenteerd en kritisch besproken, waarbij met 
name gekeken wordt naar educatieve doelen, probleem analyses, 
oplossingsbenaderingen en methode & resultaten besprekingen. 

Naast het gemeenschappelijke doel van het begrijpen van mechanica worden in enkele 
invloedrijke curriculumvernieuwingsprojecten uit de laatste 40 jaar drie additionele 
doelen geïdentificeerd: Mechanica als een voorbeeld van ‘natuurwetenschap op zijn 
best’, mechanica als een voorbeeld van een humanistische onderneming 
(gekarakteriseerd  door de nadruk op geschiedenis, ontwikkeling en onderzoek) en als 
laatste mechanica als middel om de motivatie van leerlingen voor natuurkunde te 
verhogen. Naar mijn mening zijn deze additionele doelen inderdaad belangrijk en 
kunnen ze misschien gekoppeld worden aan mechanica. Ze lijken wel vooral geschikt 
voor de meer academisch georiënteerde geesten, en enige bescheidenheid in de 
verwachtingen over de mate waarin deze doelen gerealiseerd kunnen worden is 
raadzaam.  

Er worden drie soorten analyse van de problemen in mechanica onderscheiden: (1) 
verwaarlozing van intuïtieve mechanica, waarbij sommigen deze intuïtieve mechanica 
als potentiële hulp bij het leren zien en anderen als potentieel obstakel, (2) 
verwaarlozing van epistemologische opvattingen en (3) het ontbreken van aandacht 
voor het proces bij het onderwijzen. De kritiek op de eerste twee soorten is dat ze 
nalaten het interpretatieprobleem op te lossen. Of men nu de ideeën van leerlingen wil 
veranderen, herstructureren, confronteren of erop wil bouwen, men moet eerst weten 
wat die ideeën zijn. Naar mijn mening wordt dit in veel gevallen niet goed nagegaan. 

Een alternatieve interpretatie van de ideeën van leerlingen wordt gegeven in termen van 
een basaal schema voor het verklaren van beweging. Dit schema behelst een aanname 
voor een invloedloze beweging, gekoppeld aan interactietheorie waaruit volgt welke 
invloeden er in een gegeven situatie zijn. De invloeden moeten dan afwijkingen van de 
invloedloze beweging verklaren. Dit schema kan herkent worden in zowel 
Newtoniaanse als alledaagse verklaringen van beweging en kan daarom wellicht nuttig 
gebruikt worden in het onderwijzen en leren van mechanica.  

De probleemanalyse die het probleem vooral in het ontbreken van aandacht voor het 
proces zag, wordt als geldig gezien. Hierin ontbreekt alleen nog een belangrijk aspect, 
namelijk hoe het leerlingen duidelijk gemaakt kan worden waarom expliciete aandacht 
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voor het proces epistemologische waarden als algemeenheid, exactheid, voorspellend 
vermogen et cetera uit zou drukken. 

Er worden vijf benaderingen voor het overwinnen van de geïdentificeerde problemen in 
mechanicaonderwijs gepresenteerd en bediscussieerd:  

• ‘Productief gebruik maken van epistemologische bronnen’ laat goed het belang zien 
van de waardering van leerlingen voor de epistemologische waarde ‘algemeenheid’. 
Het kaart echter niet de belangrijke vraag aan waarom het ene model als algemener 
dan het andere gezien kan worden. 

• ‘Het overwinnen van misconcepties’ heeft veel van zijn relevantie verloren na de 
serieuze kritiek op de probleemanalyse waarop deze benadering is gebaseerd. 

• ‘Adequate aandacht schenken aan het proces bij het onderwijzen’ lijkt een geldige 
benadering, gegeven haar doelstellingen. Behalve een soortgelijk bezwaar als bij de 
epistemologische benadering, wordt in de beschrijving van deze benadering ook niet 
duidelijk hoe hij nu concreet wordt geïmplementeerd. 

• ‘Het bouwen op bruikbare intuïtieve ideeën middels overbrugging’ vermeld het 
interpretatieprobleem niet en lost dit ook niet op. Vanuit het perspectief van het 
verklaringsschema bekeken gebeurt er erg weinig met het krachtconcept van 
leerlingen in deze benadering. 

• ‘Het herstructureren van potentieel nuttige intuïtieve ideeën’ noemt het 
interpretatieprobleem wel, maar lost het niet op. Het onderwijst een belangrijk 
aspect van het krachtconcept, namelijk interactie, maar geen andere aspecten. Ook 
blijven sommige vragen onbeantwoord, met name op welke manier het 
krachtconcept van leerlingen verandert. 

Nadruk in de bespreking van de methode & resultaten van de verschillende 
benaderingen ligt op diegene, die beweren succesvol te zijn, met name de Hestenes – 
Wells benadering. Door een discussie van wat de FCI test en de MB test nu werkelijk 
meten, wordt getoond dat wat leerlingen in deze benadering vooral leren hoe ze  
standaard leerboek opgaven moeten maken, maar niet wat de relatie tussen alledaagse 
en Newtoniaanse mechanica is. 

De bespreking van de relevante literatuur laat daarom zien dat er nog steeds werk te 
doen is in het begrijpen van leerproblemen in mechanica, in het vinden van manieren 
om iets aan die moeilijkheden te doen, en in het op die manier verbeteren van het 
onderwijs in de richting van de gestelde educatieve doelen. 

In hoofdstuk 3 worden de theoretische en methodologische achtergronden van het 
ontwerp van een introductiecursus in mechanica besproken. Eerst presenteer ik mijn 
doelen voor mechanica: 

1. leerlingen leren hoe mechanica werkt; 

2. leerlingen ontwikkelen enige waardering voor de kracht en reikwijdte van 
mechanica; 
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3. leerlingen krijgen een vocabulaire aangeboden waarmee de gebruikelijke 
leerproblemen besproken kunnen worden. 

Daarna wordt het verklaringsschema wat zowel in alledaagse als Newtoniaanse 
mechanica herkend kan worden uitgebreid besproken. Er wordt beargumenteerd dat dit 
schema een speciaal geval is van causaal verklaren in het algemeen. Onze gewone 
voorstelling van causaliteit is dat dingen in dezelfde toestand blijven totdat een externe 
oorzaak ze beïnvloedt. Oorzaken zorgen voor toestandsveranderingen. Als we een 
causale verklaring geven, willen we met name weten wat we moeten toevoegen aan de 
ene toetstand om de overgang naar de andere toestand begrijpelijk te maken. Om dit 
voor elkaar te krijgen doen we een beroep op meer of minder strikte regelmatigheden 
(meestal van het ceteris paribus type), die op het geval van toepassing zijn. Wat we als 
‘de’ oorzaak van een of andere verandering kiezen is één van de vele causale factoren, 
namelijk degene die we interessant vinden. Dit soort relaties tussen de concepten 
verandering, oorzaak, regelmatigheid en interesse vormen een basale structuur van 
causaal verklaren in het algemeen. Ik noem deze structuur het algemene 
verklaringsschema. Het kan ook herkend worden in verklaringen van beweging en geeft 
vorm aan het verklaringsschema voor beweging.  

Wat verklaard wordt bij een verklaring van beweging zijn veranderingen in de 
bewegingstoestand, tot stand gebracht door krachten. Een aanname voor een 
invloedloze beweging komt neer op het vaststellen van wat als een bewegingstoestand 
gerekend kan worden. Deze aanname moet passen bij de interactietheorie. Als in een 
bepaalde situatie een voorwerp anders beweegt dan de aangenomen invloedloze 
beweging, dan moet deze afwijking toegeschreven kunnen worden, via interactietheorie, 
aan invloeden die door andere objecten worden uitgeoefend op het voorwerp in kwestie. 
Dit verklaringsschema voor beweging staat een variëteit van verschillende specifieke 
verklaringen van beweging met verschillende aannames voor de invloedloze beweging 
toe, waarbij de variëteit enigszins de variëteit in verklaringsdoelstellingen die mensen 
kunnen hebben weerspiegelt. 

Op deze manier wordt het verklaringsschema voor beweging van een stevige fundering 
voorzien. Er wordt dan beargumenteerd dat er twee voorwaarden moeten worden 
vervuld, wil het verklaringsschema productief kunnen worden in mechanica onderwijs: 
(1) Het gebruik dat leerlingen maken van het verklaringsschema moet opgeroepen en 
expliciet gemaakt worden en (2) het gebruik dat Newton ervan maakt moet expliciet 
gemaakt worden. Daarna wordt een vooronderzoek gepresenteerd, wat tot doel heeft de 
werkbaarheid van de eerste voorwaarde te verkennen. De veelbelovende resultaten van 
dit vooronderzoek leidden tot de onderzoeksvraag: ‘Hoe kan het idee van een 
gemeenschappelijk verklaringsschema voor beweging in alledaagse en Newtoniaanse 
mechanica productief gebruikt worden in het onderwijzen/leren van mechanica?’ 

Deze ontwerpvraag werd onderzocht via een ‘ontwerpexperiment’ methode, die bestaat 
uit een cyclisch proces van ontwerpen, testen en bijstellen van een prototype. Om de 
didactische kwaliteit van het prototype tot onderzoeksobject te maken moeten 
gedetailleerde kwalitatieve gegevens van het werkelijke onderwijsleerproces verzameld 
worden en worden vergeleken met een even gedetailleerde beschrijving en 
rechtvaardiging van het verwachte onderwijsleerproces in een scenario. 
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Theoretische aanwijzingen voor het ontwerp worden in mijn visie op onderwijzen en 
leren uitgedrukt. Deze visie kan educatief constructivistisch genoemd worden. 
Daarnaast volg ik een probleemstellende benadering van onderwijs, die tot doel heeft 
dat leerlingen voortdurend het nut inzien van wat ze doen, waardoor het 
onderwijsleerproces als zinniger en begrijpelijker ervaren wordt. Het werk van 
Vollebregt (1998) diende als een belangrijke inspiratiebron, zowel door verschillende 
hoofdthema’s in mijn ontwerp voor te stellen als ook het gebruik en nut van het idee 
van een ‘didactische structuur’, een functionele beschrijving van de belangrijkste 
stappen in het leren/onderwijzen van een onderwerp, te illustreren.  

De hoofdthema’s in mijn ontwerp zijn: 

1. Het hoe en waarom van het introduceren van het onderwerp. Het 
verklaringsschema voor beweging speelt een rol in het ‘hoe’. 

2. De kennis van leerlingen uitbreiden door de details van het verklaringsschema 
in te vullen en zo te komen tot empirisch adequate modellen voor het verklaren 
van beweging. 

3. Een reflectie op de ontwikkelde kennis en de gebruikte werkmethode. Dit 
bestaat uit een evaluatie van modellen en modelsoorten in het licht van het 
bereiken van grotere toepasbaarheid. 

4. Voorbereiding van en inpassen in de reguliere cursus. 

De didactische structuur in Figuur 1 laat zien hoe deze vier hoofdthema’s in de tweede 
(en in mijn onderzoek laatste) versie van het ontwerp zijn verwerkt. De cijfers links in 
de figuur geven de vier hoofdthema’s aan. Hieronder zal ik de structuur verder 
toelichten. 

Eerste hoofdthema 

De functie van het eerste hoofdthema is om de vragen ‘waarom zou je het verklaren van 
beweging bestuderen?’ en ‘hoe worden bewegingen verklaard?’ aan te kaarten. Dit zou 
ten eerste moeten leiden tot de beweegreden dat dit een belangrijk en interessant 
onderwerp is, wat het waard is om meer over te weten, wat samenhangt met de waarom-
vraag (stap 2 in figuur 1). Ten tweede zou dit moeten leiden tot het gevoel dat het een 
theoretische uitdaging is om bewegingen te verklaren met behulp van een vooralsnog 
onbekende invulling van het causale verklaringsschema, wat samenhangt met de hoe-
vraag (stap 4). 

Om de waarom-vraag op te roepen wordt het voorbeeld van een asteroïde die naar de 
aarde beweegt gebruikt als een prototype van een situatie waarin een verklaring of 
voorspelling van een beweging duidelijk wenselijk is en niet zo gemakkelijk is. Het 
eerste punt geeft het belang aan, het tweede punt een intellectuele uitdaging. De hoe-
vraag wordt dan beantwoord met gebruikmaking van het verklaringsschema voor 
beweging (stap 3), terwijl ook de theoretische oriëntatie gehandhaafd zou moeten 
blijven. Het schema wordt geïntroduceerd door gebruik te maken van het algemene 
verklaringsschema als opstapje.  
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Mechanica Beweegreden Verklaren 

1. Brede oriëntatie op 
bewegingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Specificatie van het 
onderliggende schema in 
twee specifieke schema’s 
(Kepleriaans en Newton-
iaans) in de context van het 
ontwikkelen en testen van 
modellen voor de beweging 
van hemel-lichamen.  

 

 

 

 

 

 

9. Toepassen van de 
ingevulde Kepleriaanse en 
Newtoniaanse schema’s op 
andere bewegingen  

 

 

 

 

 

 

 

13. Reguliere mechanica 
cursus  

 

2. moet leiden tot het idee dat 
dit een belangrijk en interessant 
onderwerp is, waar je meer 
over wilt weten 

 
 
 
4. wat moet leiden tot het 
gevoel dat het een theoretische 
uitdaging is bewegingen door 
middel van een nog onbekende 
specificatie van dit 
onderliggende schema te 
verklaren (theoretische 
oriëntatie)  

 

 

 

 
6. leidt tot een vraag naar wat 
de specifieke schema’s en 
modellen opleveren  
 
 
 
8. leidt tot een plan voor de 
verdere fundering van de 
ingevulde schema’s  

 

 
10. leidt tot een afronding 
waarin we ons kunnen afvragen 
“welke schema’s en welke 
modellen verklaren het best?” 

 
 
 
12. leidt tot een waardering van 
het Newtoniaanse schema en 
een uitkijk op de reguliere 
cursus  

die het waard zijn 
voorspeld/verklaard te worden 
 
 
 
3. Beginnen met verklaren in 
het algemeen en het verklaren 
van bewegingen in het 
bijzonder, waarin door reflectie 
een onderliggend schema 
gevonden en expliciet gemaakt 
wordt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Reflectie op criteria om te 
bepalen welke schema’s en 
modellen het best verklaren   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Evaluatie van welke 
schema’s en modellen het best 
verklaren en welke elementen 
in dit schema nog onbekend 
zijn  

 
 

 

 

1 

3 

2 

4 

Figuur 1: Didactische structuur van het tweede ontwerp van de introductiecursus 
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De algemene structuur in causale verklaringen wordt geïntroduceerd door leerlingen op 
eenvoudige verklaringen te laten reflecteren in termen van een vergelijking. Twee 
situaties, een waarin de te verklaren gebeurtenis voorkomt en een reverentiesituatie 
waarin dat niet zo is, worden met behulp van plaatjes vergeleken. De eigenschappen die 
niet in de referentiesituatie te vinden zijn, zouden gemakkelijk als de oorzaak van de 
gebeurtenis aangewezen moeten kunnen worden. Dit aanwijzen zou versterkt moeten 
worden door bekende achtergrondkennis die zegt dat oorzaken van deze soort altijd 
gevolgd worden door een soort gebeurtenis zoals degene die verklaard moet worden (als 
alle andere dingen hetzelfde blijven). Op deze manier wordt getracht het abstracte 
algemene verklaringsschema zo concreet en herkenbaar mogelijk te maken voor 
leerlingen. Het verklaringsschema voor beweging wordt dan geïntroduceerd als een 
speciaal geval van het meer algemene verklaringsschema. Opnieuw worden twee 
situaties met behulp van plaatjes met elkaar vergeleken. In de ene situatie beweegt een 
voorwerp als gevolg van een gemakkelijk herkenbare invloed en in de andere 
referentiesituatie beweegt het voorwerp zonder die invloed. Hiermee wordt het basale 
idee geïntroduceerd dat ‘de invloed de oorzaak is van het verschil tussen de twee 
bewegingen’. In ingewikkelder situaties zijn leerlingen naar verwachting onzekerder of 
het oneens met elkaar over welke invloeden er werkzaam zouden zijn (dus over de 
interactietheorie) of over hoe een voorwerp uit zichzelf, in de afwezigheid van 
invloeden, zal bewegen (dus over de invloedloze beweging). De onzekerheden of 
meningsverschillen dienen om het basale idee als alleen maar een schema te 
introduceren. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze zich realiseren dat het schema 
verder ingevuld moet worden, zonder dat ze weten hoe dit concreet gedaan moet 
worden in ingewikkelder gevallen zoals de beweging van de asteroïde. Dit gaan 
uitzoeken vormt de agenda voor het leeuwendeel van de cursus in hoofdthema 2. 

Tweede hoofdthema 

De theorieën van Kepler en Newton over planeetbeweging worden geïntroduceerd als 
alternatieve manieren om het verklaringsschema voor beweging in te vullen (stap 5). 
Hun aannames voor de invloedloze beweging worden gegeven (resp. rust en eenparig 
rechtlijnige beweging), evenals hun interactietheorieën (resp. een voortslepende invloed 
als gevolg van de rotatie van de zon om zijn as en een aantrekkende invloed als gevolg 
van gravitatie). De interactietheorieën worden eerst kwalitatief beschreven, waarna 
verschillende alternatieve manieren om de kwalitatieve relaties te kwantificeren 
besproken worden. De kwalitatieve uitspraak ‘hoe verder weg, hoe kleiner de invloed’ 
kan bijvoorbeeld gekwantificeerd worden door aan te nemen dat de invloed omgekeerd 
evenredig is met de afstand, omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand, et 
cetera. Op deze manier komen enkele geparametriseerde invloedswetten naar voren, 
zowel in het Kepleriaanse als in het Newtoniaanse schema. De Kepleriaanse 
invloedswetten hebben de rotatiesnelheid van de zon en de macht van de inverse afstand 
als parameter, de Newtoniaanse parameters zijn de zwaarte van de zon en de planeet en 
ook de macht van de inverse afstand. 

Leerlingen maken dan kennis met een modelleeromgeving op een computer waarin de 
bewegingen van twee voorwerpen worden weergegeven: een waargenomen planeet en 
een modelplaneet die beweegt volgens de invulling van het verklaringsschema, 
bijvoorbeeld Kepler’s aanname voor de invloedloze beweging in combinatie met een 

309 



Samenvatting  
 

bepaalde Kepleriaanse invloedswet. Een randvoorwaarde voor de geldigheid van de 
specifieke invulling voor het verklaren van de beweging van de planeet is naar 
verwachting intuïtief duidelijk voor leerlingen: de twee bewegingen moeten 
samenvallen. Of, in andere woorden, de invulling van het verklaringsschema voor 
beweging moet empirisch adequaat zijn. De opdracht voor leerlingen wordt dan om 
(virtueel) het probleem op te lossen om theorie met waarneming te laten samenvallen, 
door de parameters in het model te veranderen en te zien wat het effect hiervan is. Dit is 
naar verwachting een zinvolle taak voor leerlingen, ook al weten ze niet de details van 
hoe de computer de beweging van de modelplaneet bepaald. 

Vervolgens wordt het concept luiheid of inertie aangekaart om hiermee situaties waarin 
twee of meer voorwerpen onderhevig zijn aan een invloed (bijvoorbeeld twee of meer 
planeten) te kunnen modelleren. Het idee is dat de afwijking van de aangenomen 
invloedloze beweging niet alleen afhangt van de invloed, maar ook van het voorwerp 
zelf. Dit leidt tot de regel ‘afwijking = invloed / luiheid’. Zowel Kepler als Newton 
geloofde dat ‘de hoeveelheid materie’ een maat is voor de luiheid. 

Naar keuze kan de precieze relatie tussen invloed en beweging verder onderzocht 
worden door grafische (tijds)stap voor stap constructies. De snelste en slimste leerlingen 
kunnen op deze manier dieper inzicht krijgen in hoe de beweging van een voorwerp 
bepaald kan worden (en bepaald wordt door het computer programma) uit gegeven 
invloeden en een aanname voor de invloedloze beweging. 

De vraag wat de Kepleriaanse en Newtoniaanse soorten model opleveren steekt naar 
verwachting af en toe de kop op tijdens het onderzoeken van en werken met 
Kepleriaanse en Newtoniaanse modellen gedurende het tweede hoofdthema, en wordt 
naar verwachting langzaam steeds sterker (stap 6). Dit lijkt een natuurlijke reactie op het 
voortdurend onderzoeken van alternatieven, vooral wanneer beide alternatieven het 
goed schijnen te doen. Aangezien binnen beide soorten model min of meer empirisch 
adequate oplossingen voor het samenvallen van theorie met waarneming gevonden 
kunnen worden, blijft de vraag welk model het meeste oplevert onbeantwoord. Deze 
vraag is ook onbeantwoordbaar met alleen het criterium van empirische adequaatheid. 
Met dit criterium kan wel een specifiek model afgekeurd worden, maar niet een soort 
model. 

Derde hoofdthema 

De functie van het derde hoofdthema is te reflecteren op criteria om te bepalen welk 
soort model het beste beweging verklaart (stap 7). Toepassing (stap 9) en evaluatie (stap 
11) van deze criteria zouden moeten leiden tot een waardering van Newtoniaanse 
modellen en een uitkijk op de reguliere cursus (stap 12). Het tweede hoofdthema zou 
geleid moeten hebben tot een (geleidelijk sterker wordende) vraag naar welke soort 
model het meeste oplevert (stap 6). Reflectie op wat er in de eerste hoofdthema’s 
bereikt is (stap 7) zou moeten leiden tot de conclusie dat deze vraag niet alleen met de 
criteria van empirische adequaatheid en plausibiliteit beantwoord kan worden. Naar 
verwachting zouden enkele leerlingen tegen deze tijd op het additionele criterium van 
brede toepasbaarheid kunnen komen. Anders kan de docent het introduceren als een 
mogelijke en intuïtief duidelijke manier om meer licht op deze vraag te laten schijnen. 
Dit additionele criterium zou moeten dienen als een richting gevende strategie voor het 
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verdere onderzoek naar de waarde van de twee soorten model (stap 8). In het licht van 
het nieuwe criterium zouden leerlingen de toepassing van Kepleriaanse en 
Newtoniaanse modellen op situaties op aarde (stap 9) moeten zien als een aanvullende 
manier om de waarde van de twee soorten model in te schatten (stap 10). In dit proces 
zullen ze naar verwachting een voorkeur voor Newton ontwikkelen. Ruimere 
toepasbaarheid is een reden om een Newtoniaanse invulling van het verklaringsschema, 
dat wil zeggen Newtoniaanse mechanica, te waarderen (stap 12). Deze waardering kan 
nog verder versterkt worden door het beginprobleem met de asteroïde op te lossen met 
een Newtoniaans model. 

Vierde hoofdthema 

De mogelijkheid alle soorten bewegingen te verklaren met een Newtoniaanse invulling 
van het verklaringsschema is een belangrijk element voor het begrijpen van alle 
veranderingen op een mechanicistische manier. (Een ander element is enige kennis 
hebben van deeltjesmodellen.) Een mechanicistische visie wordt hier gepresenteerd om 
meer waardering voor de kracht en reikwijdte van mechanica op te roepen. Deze 
waardering markeert de overgang naar de reguliere mechanicacursus (stap 13), waarin 
de Newtoniaanse invulling van het verklaringsschema verder wordt toegepast met 
nieuwe invloeden en invloedswetten. Aan het eind van de introductiecursus wordt een 
vooruitblik op de reguliere cursus gegeven (stap 12). 

De didactische structuur zoals weergegeven in Figuur 1 en hierboven toegelicht kwam 
tot stand door het testen en evalueren van een eerder ontwerp. In hoofdstuk 4 wordt de 
ontwikkeling van het eerste ontwerp van de introductiecursus naar het tweede ontwerp 
beschreven. Het eerste ontwerp vertoonde aanzienlijke tekortkomingen toen het getest 
werd, ook al was het theoretisch redelijk overtuigend gerechtvaardigd. Hoofdstuk 4 
illustreert daarmee de methode van ontwikkelingsonderzoek door te laten zien hoe zij 
hielp, terugkijkend, veel tekortkomingen te begrijpen en hoe zij hielp ideeën voor 
verbetering van het ontwerp te genereren. Hiervoor waren zowel de empirische test als 
het scenario nodig. 

Een tweede onderwerp wat in hoofdstuk 4 aan de orde komt is de voorbereiding van de 
docent. Het probleem dat opkwam bij de docentvoorbereiding was dat een 
probleemstellende benadering een manier van onderwijzen vraagt, die, aan de ene kant, 
veel ruimte laat voor leerling-inbreng en, aan de andere kant, leerlingen stuurt in het 
vasthouden van de grote lijn. Aandacht voor deze twee punten lijkt een blinde plek in 
veel traditioneel onderwijs te zijn. Dit probleem wordt besproken en geïllustreerd met 
enkele ervaringen uit de eerste testronde. Een belangrijke factor bij het omgaan met dit 
probleem is de docent eigenaar maken van de implementatie van het ontwerp op een 
zodanige manier dat de doelen en functies van het ontwerp vervuld kunnen worden. Om 
dit voor elkaar te krijgen wordt voorgesteld de docent geschikte interactiestructuren 
voor alle activiteiten te laten bedenken. Dat wil zeggen dat de docent nadenkt over 
manieren om de interactie met de leerlingen te structureren op zo’n manier dat zij 
voelen dat hun inbreng ertoe doet, en dat iedere activiteit zo wordt geïntroduceerd en 
geëvalueerd dat leerlingen de grote lijn kunnen vasthouden. De bedachte implementatie 
van de docent kan dan besproken worden met de ontwerper in het licht van de 
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geschiktheid voor het realiseren van de doelen en functies van de verschillende 
activiteiten. 

In hoofdstuk 5 wordt het tweede ontwerp op twee verschillende detailniveaus 
besproken. Na een vrij algemeen beschrijvingsniveau in hoofdstuk 4 wordt het ontwerp 
hier beschreven op het tussenniveau van episodes en op het gedetailleerde niveau van 
activiteiten binnenin episodes. Een ‘episode’ is een reeks samenhangende activiteiten 
die betrekking hebben op een bepaald doel. ‘Activiteiten’ zijn, bijvoorbeeld, een tekst 
lezen, vragen maken of antwoorden met een medeleerling bespreken. Een episode 
vormt een samenhangende eenheid. Het bevat een introductie van een centraal staande 
vraag, een deel in het midden waarin die vraag wordt aangekaart, en een evaluatie van 
de gevonden antwoorden of nieuwe vragen die zijn opgekomen. Een episode duurt zo 
tussen de 30 tot 80 minuten. In de beschrijving wordt voor iedere episode de functie 
kort samengevat, een rechtvaardiging van de inhoud en interactiestructuur in het licht 
van de functie gegeven, en wordt de verwachte afwikkeling van de drie delen van iedere 
episode (introductie, zoektocht naar antwoorden, evaluatie) gegeven. Beschrijvingen op 
dit detailniveau zijn nodig omdat het testen gebruik maakt van het gedetailleerde niveau 
als het werkelijke onderwijsleerproces wordt vergeleken met het bedoelde 
onderwijsleerproces. Deze vergelijking wordt gestuurd door de formulering van 
verschillende analysevragen bij iedere episode. Het beantwoorden van deze 
analysevragen op het tussenniveau maakt gebruik van het gedetailleerde niveau en 
vormt de basis voor algemenere conclusies op het niveau van hoofdthema’s en 
introductiecursus als geheel. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van het testen van het tweede 
ontwerp van de didactische structuur. In de beschrijving van de methode voor het 
verzamelen van gegevens en de analyse en presentatie ervan zien we dat het scenario en 
de analysevragen een weg door de veelheid van gegevens (waarvan hier maar een klein 
deel weergegeven wordt) wijzen. Om het verwachte onderwijsleerproces te vergelijken 
met het werkelijke onderwijsleerproces, wordt het laatste vastgelegd met 
observatienotities, video- en audio-opnamen, fotokopieën van wat leerlingen 
opschrijven, en leerlingeninterviews na de cursus. Deze gegevens worden geanalyseerd 
met behulp van het scenario, analysevragen en zogenaamde lesverslagen (ruwe 
samenvattingen van de verzamelde gegevens per les). Mijn antwoorden op de 
analysevragen worden gelezen door een tweede onderzoeker, die toegang heeft tot de 
lesverslagen en die ook het proces van het selecteren en interpreteren van relevante 
gegevens van de lesverslagen doorloopt om zo tot antwoorden op een deelverzameling 
van de analysevragen te komen. De interpretaties en antwoorden worden besproken 
totdat overeenstemming is bereikt (in uitzonderlijke gevallen is de overeenstemming dat 
er verschillende mogelijkheden zijn). 

De resultaten van de docentvoorbereiding voor de tweede testronde worden ook in dit 
hoofdstuk gepresenteerd. Gegeven de tijdsbeperkingen heb ik de docent zo goed als ik 
kon voorbereid. Toch accepteerde de docent het idee om interactiestructuren als 
gereedschap voor de praktische invulling van de al ontworpen inhoud te gebruiken niet. 
Dit was geen tegendraadsheid van de docent. Door omstandigheden kon hij hier niet de 
gewenste tijd en energie in steken. Een van de gevolgen is dat er bijna geen conclusies 
getrokken kunnen worden over de geschiktheid van de keuzes voor interactiestructuren. 
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Een ander ongelukkig gevolg is dat de werkelijke uitvoering van het ontwerp zo sterk 
afweek van wat bedoeld was, dat het erg moeilijk is om fouten als gevolg van 
afwijkingen in de uitvoering te scheiden van fouten in de didactische structuur. In mijn 
evaluatie was ik dan ook gedwongen veel redeneringen van het type ‘als dit en dat 
gedaan was, dan zou zus en zo gebeurd kunnen zijn’ te gebruiken. Dit heeft natuurlijk 
de empirische ondersteuning van antwoorden op mijn onderzoeksvragen naar de 
kwaliteit van de didactische structuur doen afnemen. Hieronder vat ik de conclusies 
samen die naar mijn mening toch, hoewel met enige voorzichtigheid, getrokken kunnen 
worden. 

Wat betreft het eerste hoofdthema, het hoe en waarom van het verklaren van 
bewegingen, is enige empirische ondersteuning gevonden voor de mogelijkheid om 
zowel het algemene verklaringsschema als het verklaringsschema voor beweging op te 
roepen en expliciet te maken (stap 3 in Figuur 1). Het asteroïdenprobleem (stap 1 en 2) 
en het algemene verklaringsschema als opstapje (stap 3) kunnen ook hun bedoelde 
functies vervullen en de ontwikkeling van enige theoretische oriëntatie werd bij 
leerlingen waargenomen (stap 4). Een ander belangrijk doel is echter niet bereikt. 
Leerlingen herkennen de verschillende elementen van het verklaringsschema voor 
beweging en ze zien enigszins in dat deze elementen verder ingevuld moeten worden, 
maar ze herkennen niet dat zulke invullingen tot potentiële verklaringen van beweging 
combineren. Op deze manier vormt het verklaringsschema geen gids voor leerlingen om 
meer grip te krijgen op hoe beweging verklaard wordt (stap 4). Daardoor ontbreekt de 
beweegreden voor het tweede hoofdthema. Deze tekortkoming wijst naar een fout in de 
didactische structuur. 

Als een gevolg hiervan resulteert het tweede hoofdthema, de kennis uitbreiden door de 
details van het verklaringsschema in te vullen en zo te komen tot empirisch adequate 
modellen voor het verklaren van beweging, in een teleurstellende herkenning van de 
hoofdlijn (stap 5). Daarnaast lijkt het erop dat te veel verschillende factoren die de 
beweging bepalen te dicht op elkaar geïntroduceerd worden. Dit maakt het moeilijk 
voor leerlingen om bijvoorbeeld de verschillende rollen die de dynamisch relevante 
parameters in invloedswetten en het concept luiheid spelen in een verklaring van 
beweging helder te onderscheiden. Leerlingen kunnen wel de criteria empirische 
adequaatheid en plausibiliteit gebruiken wanneer ze kiezen tussen modellen. Zowel 
Kepleriaanse als Newtoniaanse modellen blijven geschikte alternatieven en de vraag 
naar de geschiktheid van de schema’s en modellen komt inderdaad op (stap 6). 

Over het derde hoofdthema, een evaluatie van modellen en modelsoorten in het licht 
van het bereiken van grotere toepasbaarheid, kan gezegd worden dat leerlingen de 
relevante criteria gebruiken om te bepalen welke modelsoort het beste verklaard. Wel 
zou er meer aandacht geschonken moeten worden aan het expliciet maken van die 
criteria, vooral ‘brede toepasbaarheid’ (stap 7). Hierdoor zou de reden voor het 
toepassen van modellen op andere bewegingen (stap 8 en 9) duidelijker kunnen 
geworden. Verder maken cumulatieve effecten van eerdere fouten in de eerste twee 
hoofdthema’s de evaluatie van modellen erg moeilijk (stap 10 en 11) en de waardering 
van Newtoniaanse modellen (stap 12) vrij zwak. 
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Het vierde hoofdthema, het inpassen in de reguliere cursus (stap 13), is veel minder 
uitvoerig onderzocht dan de eerdere hoofdthema’s en verdient verder onderzoek. Enkele 
voorlopige bevindingen zijn dat in het redeneren over verklaringen van beweging 
elementen van de introductiecursus nuttig gebruikt kunnen worden. Leerlingen 
gebruiken zelf argumenten voor het identificeren van invloeden gebaseerd op de relatie 
invloed – beweging en op interactietheorie. De grafische constructiemethode wordt niet 
door leerlingen zelf gebruikt, maar wordt wel herkend en begrepen en levert voor 
leerlingen overtuigende argumenten voor de identificatie (aanwezigheid, grootte en 
richting) van invloeden. 

Hoofdstuk 7 begint met een evaluatie van de drie onderwijsdoelen van de 
introductiecursus. Wat betreft het eerste doel om inzicht te krijgen in hoe mechanica 
werkt, blijken leerlingen moeite te hebben invloed van parameters in invloedswetten te 
onderscheiden. Daarnaast hebben ze moeite op een correcte manier invloed, luiheid en 
afwijking met elkaar in verband te brengen. Deze centrale concepten in relatie tot elkaar 
op de kaart zetten kan wel eens moeilijker zijn en meer tijd kosten dan voorzien. Een 
mogelijke versimpeling zou het weglaten van een vroege introductie van het concept 
luiheid kunnen zijn. Over het tweede doel om waardering voor de kracht en reikwijdte 
van (Newtoniaanse) mechanica op te roepen kan gezegd worden dat het niet bereikt is. 
Toch gebruiken leerlingen impliciet wel de relevante criteria. Daarom geloof ik wel dat 
als die criteria zelf en hun gebruik ervan expliciet gemaakt worden, leerlingen enkele 
beargumenteerde redenen kunnen geven waarom Newtoniaanse mechanica te verkiezen 
is, wat neerkomt op enige waardering.  

In mijn onderzoek werd bijna niet getracht om het derde doel, het aanbieden van een 
vocabulaire waarmee de gebruikelijke leerproblemen besproken kunnen worden, te 
bereiken. Enkele bemoedigende aanwijzingen werden gevonden in een eerste poging 
om enkele opgeroepen begripsproblemen te bespreken tijdens de reguliere cursus. Deze 
zaak verdient een grondiger en meer omvattende studie. 

Dit onderzoek begon met de ideeën (1) dat alledaagse en Newtoniaanse mechanica een 
verklaringsschema gemeen hebben en (2) dat deze gemeenschappelijkheid gebruikt kan 
worden in het onderwijzen en leren van mechanica op een probleemstellende manier. Ik 
heb geen redenen om aan het eerste idee te twijfelen, gezien de solide theoretische 
onderbouwing die ik ervoor heb gegeven. Ik twijfel ook niet aan het tweede idee, ook al 
schoot ik duidelijk tekort in de toepassing ervan. Er zijn, denk ik, twee redenen voor 
deze tekortkoming. Ten eerste is er tot nu toe nog geen manier gevonden om het 
verklaringsschema te laten leven als iets bekends, enigszins ongrijpbaars, maar toch als 
een nuttige en veelbelovende gids voor leerlingen. Dit hangt samen met de structurele 
tekortkoming om een goede beweegreden voor het leren van de bulk van de mechanica 
inhoud te geven (stap 4 in Figuur 1). Ten tweede schiet op het detailniveau het ontwerp 
nog tekort in het implementeren van de didactische structuur in de activiteiten binnenin 
de episodes. De bedoelde beweegredenen zijn nog niet voldoende in het ontwerp van de 
opeenvolgende activiteiten ingebakken. Veel van het ontwerp blijkt teveel ‘top-down’, 
in de zin van het benadrukken van docentinbreng, en vertoont te veel een 
‘overdrachtsperspectief’ op onderwijzen en leren in plaats van het bedoelde educatief 
constructivistische perspectief. Dit probleem laat zich vooral voelen in stap 5 (Figuur 1) 
en verklaart mede de slechte resultaten van dat deel van het ontwerp. 

314 



Samenvatting 
 

Wat betreft het eerste probleem zou een nuttige suggestie kunnen zijn het 
verklaringsschema niet conceptueel te overladen. Er lijkt niet meer nodig te zijn dan de 
basale notie dat ‘telkens als er een afwijking is van hoe iets uit zichzelf zou bewegen, je 
dan zoekt naar een oorzaak daarvoor’. Misschien is het ook mogelijk dit idee directer te 
vertalen in een proto-versie van een grafische constructiemethode, met de implicatie dat 
een aanname voor de invloedloze beweging (hoe iets uit zichzelf beweegt) en aannames 
voor invloeden gezamenlijk lijken te gaan leiden tot een verklaring van beweging. 

Twee ideeën zijn wellicht nuttig in het omgaan met vooral het tweede probleem: het 
educationaliseren van handelingspraktijken en gebruik maken van interactiestructuren. 
De grondgedachte van het educationaliseren van handelingspraktijken is dat een 
professionele handelingspraktijk, die van nature betekenisvol is voor hen die eraan 
deelnemen, op een zodanige manier aangepast zou kunnen worden voor gebruik in 
school dat leerlingen ook haar nut kunnen herkennen en waarderen. Binnen zo’n 
aangepaste of ‘geëducationaliseerde’ handelingspraktijk kunnen leerlingen dan die 
dingen leren die we ze willen leren op een betekenisvolle manier, wat mooi aansluit bij 
de probleemstellende benadering. In het geval van mechanica kan de grondgedachte 
worden toegepast op de academische handelingspraktijk van het construeren van 
theoretische kennis, door de hoofdvraag ‘hoe werkt verklaring van beweging?’ op te 
delen in de subvragen ‘hoe beweegt iets uit zichzelf?’ en ‘welke invloeden werken er in 
deze situatie?’. Dit onderscheid stuurt het onderwijsleerproces naar verwachting op een 
voor leerlingen herkenbare manier, omdat het gebruik maakt van de basale gedachte dat 
‘een invloed een afwijking veroorzaakt van hoe iets uit zichzelf beweegt’. Een ruwe 
schets van de geëducationaliseerde academische handelingspraktijk van het construeren 
van theoretische kennis zal dan bestaan uit (1) het opdelen van de hoofdvraag ‘hoe 
werkt verklaren van beweging?’ in subvragen, (2) het beantwoorden van deze 
subvragen, en (3) het evalueren van de antwoorden in het licht van relevante criteria, 
zoals empirische adequaatheid en brede toepasbaarheid. 

Gebruik maken van interactiestructuren kan niet alleen nuttig zijn bij het voorbereiden 
van de docent, maar ook bij het meer ‘bottom-up’ maken van het ontwerp. De aard van 
de interactie en of het ontwerp bottom-up is of meer top-down hangen nauw samen. Een 
verbeterde beschrijving van interactiestructuren (die meer aandacht schenkt aan de 
leerlingkant van de interactie) of zelfs volkomen andere interactiestructuren kunnen 
nuttig zijn in dit opzicht. Dit kan behulpzaam blijken in het moeilijke ontwerpproces 
van voorzichtig balanceren tussen docentinbreng aan de ene kant en ervoor zorgen dat 
leerling-inbreng er echt toe doet aan de andere kant. Het grootste potentiële nut van 
interactiestructuren ligt in hun mogelijkheid om een goede soort discussie tussen docent 
en ontwerper mogelijk te maken en daardoor de docentvoorbereiding effectiever te 
maken. 

Hoofdstuk 7 sluit af met de speculatie dat de gehanteerde strategie van het 
gebruikmaken van overeenkomsten op een structureel niveau tussen alledaagse en 
wetenschappelijke manieren van redeneren voor het onderwijzen/leren van een 
onderwerp nuttig zou kunnen zijn voor andere onderwerpen dan mechanica.
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