
Samenvatting

In dit proefschrift worden twee belangrijke problemen van de huidige schoolscheikunde
behandeld. Het eerste probleem betreft de structuur van het schoolvak scheikunde: Wat
is de samenhang tussen de scheikundige begrippen in schoolboeken? Het tweede
probleem betreft het ontsnappen aan de huidige schoolvakstructuur: Waarom leidt
hervorming van de schoolscheikunde slechts tot marginale veranderingen? Pogingen tot
ontsnapping hebben meer succes als we weten waaraan we willen ontsnappen. Is de
schoolvakstructuur een steunpilaar of een sta-in-de-weg bij de hervorming van de
schoolscheikunde? Het probleem van de structuur van de huidige schoolscheikunde en
het probleem van de ontsnapping daaraan zijn op elkaar betrokken.

De eerste voorwaarde voor het realiseren van een geslaagde hervorming van de
huidige schoolscheikunde is het verkrijgen van inzicht in de begrippenstructuur van het
huidige schoolvak waaraan we willen ontsnappen. De tweede voorwaarde betreft de
ontwikkeling van een coherente visie op voortgezet onderwijs in de chemie: het
ontwikkelen van een visie waarnaar we willen ontsnappen. De derde voorwaarde betreft
het ontwikkelen van een systematische methode om te ontsnappen aan de structuur van
het huidige schoolvak scheikunde bij het ontwerpen van nieuw chemieonderwijs. 

In dit proefschrift worden onderstaande onderzoeksvragen beantwoord: de vragen 
1-3 betreffen het probleem van de structuur en de vragen 4-7 betreffen het probleem van
ontsnapping.

1. Wat is de structuur van het huidige schoolvak scheikunde?
2. Waarom heeft het schoolvak scheikunde deze structuur?
3. Is de huidige structuur van het schoolvak scheikunde wenselijk?
4. Wat zijn de voorwaarden voor ontsnapping?
5. In welke mate slaagt het Salters’ Chemistry project erin te ontsnappen? 
6. Waarom is het zo moeilijk om te ontsnappen?
7. Hoe kunnen pogingen tot ontsnapping met meer succes worden uitgevoerd?

In Chapter 1, Problems of current school chemistry, wordt een antwoord gegeven op
de eerste onderzoeksvraag door een hypothese te formuleren over de structuur van het
curriculum van de schoolscheikunde. Op grond van een analyse van schoolboeken en
leerplannen, vanuit het gezichtspunt van het leren verklaren en voorspellen van
chemische verschijnselen, wordt een reactiechemische opvatting van de structuur van het
huidige schoolvak scheikunde verkregen met de volgende structurele kenmerken:

• afgrenzing van het dagelijks leven, van het schoolvak natuurkunde en van de
chemische technologie

• relaties tussen macroscopisch chemische begrippen en de begrippen chemische
reactie, chemische stof en chemisch element als kern van deze macroscopisch
substructuur
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• drie reactie voorwaarden
– chemisch elementbehoud
– afname van Gibbs energie
– kinetische instabiliteit

• theorieën over chemische structuur en binding. 

De reactiechemische opvatting van Coherente Schoolscheikunde is samengevat in Tien
Stellingen. Deze zijn voorgelegd voor commentaar en kritiek aan een Internationaal
Forum (IF) en een Nederlands (Dutch) Forum (DF) van onderzoekers, ontwikkelaars,
docenten, en andere betrokkenen en geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs in de
chemie.

Het formele theoretische kader, dat in dit proefschrift wordt ontwikkeld, bestaat uit
het idee dat de structuur van een curriculum bestaat uit drie met elkaar samenhangende
substructuren: de substantiële, filosofische en pedagogische structuur (Schwab). Deze
substructuren hebben betrekking op een aantal met elkaar gerelateerde
curriculumniveaus (Goodlad). Bij het onderzoek naar het Salters’ Chemistry curriculum
waren de volgende curriculumniveaus van toepassing:

• visionair of beoogd curriculum: de formulering door de ontwikkelaars van een aantal
ontwerpcriteria.

• ontworpen curriculum: de operationalisering van de ontwerpcriteria door de
ontwikkelaars in prototypisch lesmateriaal.

• geschreven curriculum: de nadere uitwerking en herziening van het prototypisch
lesmateriaal na toetsing hiervan in de onderwijsleersituatie in de klas.

• formeel curriculum: de officiële vastlegging van het geschreven curriculum in een
leerplan in overleg met een examencommissie.

• geïnterpreteerd curriculum: het door de docenten geïnterpreteerde curriculum.
• onderwezen curriculum: het door de docenten in de klas uitgevoerde curriculum.
• ervaren curriculum: het door de leerlingen ervaren curriculum.

Het door Roberts uitgewerkte begrip curriculum emphasis (curriculum oriëntatie) en het
op Kuhn’s werk gebaseerde begrip Normal Science Education (Normaal Weten-
schappelijk Onderwijs), zoals ontwikkeld in dit proefschrift, zijn begrippen die specifiek
zijn voor het natuurwetenschappelijke onderwijsdomein. Deze twee begrippen vormen
de kern van het materiële curriculum kader. Het gecombineerde formele en materiële
curriculumtheoretische kader bleek vruchtbaar voor het beschrijven, analyseren en
verklaren van de curriculumverschijnselen die door het onderzoek aan het licht gebracht
werden. Kuhn’s opvatting van natuurwetenschappelijke training als een vorm van puzzel-
oplossen (puzzle-solving) binnen de grenzen van het ‘normal science’ paradigma heeft
geresulteerd in een nadere karakterisering en verklaring van de huidige dominante
schoolvakstructuur. Dit heeft geleid tot de formulering van het begrip Normal Science
Education, en meer specifiek voor het chemieonderwijs tot het begrip Normal Chemistry
Education. Om de verschillende curriculumoriëntaties van het schoolvak scheikunde
inhoudelijk te karakteriseren is het begrip curriculum emphasis gebruikt. Roberts
onderscheidt voor secundaire natuurwetenschappelijke curricula zeven curriculum
emphases:
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• Basiskennis (Solid Foundation): wetenschap als een systeem van cumulatieve kennis.
• Structuur van de wetenschap (Structure of Science): het functioneren van wetenschap

als discipline.
• Wetenschap, techniek en beslissing (Science/Technology/Decision): de rol van weten-

schappelijke kennis bij sociaal relevante beslissingen.
• Ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden (Scientific Skill Development):

de benadering van wetenschap als een onderzoeksproces.
• Juiste verklaringen (Correct Explanations): wetenschap als betrouwbare en valide

kennis
• Persoonsgebonden verklaring (Personal Explanation): Persoonsgebonden verkla-

ringen van natuurwetenschappelijke verschijnselen in termen van persoonlijke en
culturele, inclusief wetenschappelijke invloeden.

• Alledaagse toepassingen (Everyday Applications): het gebruik van wetenschap om
zowel technologische als alledaagse gebeurtenissen te begrijpen.

In Chapter 2, Normal Science Education and its dangers: the case of school
chemistry, wordt de onderzoeksopzet beschreven: de werkwijze die is gebruikt bij het
testen van de hypothese over Coherente Schoolscheikunde en het curriculumkader dat bij
de analyse van de uitkomsten wordt gebruikt. De reacties van het internationale en
Nederlands forum worden geanalyseerd in termen van de drie met elkaar samenhangende
substructuren: de substantiële, filosofische en pedagogische substructuur van het
schoolchemische curriculum. Het kritische commentaar van de forumleden
(onderzoekers, ontwikkelaars en docenten chemie) heeft geleid tot een ingrijpende
revisie van de aan hen voorgelegde claims en tenslotte tot het begrip Dominante
Schoolscheikunde. De praktijk van de huidige schoolscheikunde is volgens de
forumleden niet gericht op het leren verklaren en voorspellen van chemische
verschijnselen vanuit reactiechemisch oogpunt. De praktijk is dat in het huidige
dominante curriculum van het schoolvak scheikunde:

– feiten en voorschriften worden onderwezen aan leerlingen die gezien worden als
toekomstige chemici.

– uitgegaan wordt van een theoretisch, corpusculair perspectief op chemische stoffen en
stofeigenschappen.

– de vakinhoud voornamelijk bestaat uit corpusculaire systematiseringen en ver-
klaringen van chemische informatie.

– onderscheid gemaakt wordt tussen chemische verschijnselen en corpusculaire
deeltjes, maar dat de introductie van de daarbij horende corpusculaire theorie in het
schoolboek en in de klas noch consistent noch zorgvuldig is en daarom niet effectief
blijkt te zijn in het leerproces.

De eerste onderzoeksvraag luidde: Wat is de structuur van het huidige schoolvak
scheikunde? De uitkomst van dit deel van het onderzoek is, dat de huidige
schoolscheikunde bestaat uit een dominante substantiële substructuur, gebaseerd op
corpusculaire theorie, die een rigide combinatie vormt met een specifieke filosofische
substructuur, bestaande uit op onderwijs toegesneden positivisme (educational
positivism) en een specifieke pedagogische substructuur, gericht op inwijding en
voorbereiding van toekomstige chemici. Bovendien is de structuur van het dominante
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curriculum van de schoolscheikunde afgegrensd, en daarmee geïsoleerd, van een zevental
gebieden: gezond verstand (common sense), het dagelijks leven en maatschappelijke
situaties, het schoolvak natuurkunde, de geschiedenis en filosofie van de wetenschap, de
chemische technologie en het chemisch onderzoek. De rigide structuur biedt weerstand
tegen hervorming en leidt tot isolatie.

De tweede onderzoeksvraag luidde: Waarom heeft het schoolvak scheikunde deze
structuur? Deze vraag wordt beantwoord met behulp van een functionele verklaring van
de twee belangrijkste eigenschappen van de structuur van de Dominante School-
scheikunde, rigiditeit en isolatie, in termen van Kuhn’s wetenschapstheorie en opvatting
over natuurwetenschappelijke onderwijs. Een radicale hervorming, een ontsnapping uit
de Dominante Schoolscheikunde, is gegeven dit resultaat, alleen mogelijk door middel
van een goed gecoördineerde vervanging van de huidige rigide combinatie van
substantiële, filosofische en pedagogische substructuur. 

Hiermee zijn we beland bij de derde onderzoeksvraag: Is de huidige structuur van het
schoolvak scheikunde wenselijk, vanuit het oogpunt om chemieonderwijs meer te richten
op het begrijpen van chemische verschijnselen en ook veel meer te richten op de
behoeften van toekomstige burgers? Dominante Schoolscheikunde slaagt er kennelijk
niet in, zo bleek uit het forum onderzoek, zijn eigen doelen te realiseren met name waar
het gaat om het leren begrijpen, verklaren en voorspellen, van chemische verschijnselen.
In plaats daarvan wordt leerlingen veelal een verzameling feiten en voorschriften
aangeleerd. Dit leidt tot de conclusie dat op Normal Chemistry Education gebaseerd
secundair chemieonderwijs niet te legitimeren is voor alle leerlingen. Alleen bij de
leerlingen die later chemie gaan studeren kan inzicht in de chemische verschijnselen
ontstaan. Voor de meerderheid van de leerlingen bestaat deze mogelijkheid echter niet.
Juist omdat Normal Chemistry Education bestaat uit een dogmatische en
domeinspecifieke training van toekomstige chemici, gericht op inwijding en
voorbereiding, moet het vervangen moeten worden door chemieonderwijs dat zich
kritisch richt op de processen van ontdekking, ontwikkeling en toetsing van chemische
kennis in samenhang met onderwijs dat zich richt op de relaties tussen chemie,
technologie en maatschappij. Daarbij gaat het dus om inwijding en voorbereiding van
leerlingen op het functioneren als burger in maatschappelijke situaties en praktijken.

In Chapter 3, Conditions to escape from and to escape to, worden de voorwaarden
besproken voor het ontsnappen aan de structuur van het dominante curriculum van het
schoolvak scheikunde. Een kort overzicht van enkele pogingen om het dominante
natuurwetenschappelijke curriculum te hervormen geeft een idee van de vele
moeilijkheden die overwonnen moeten worden bij de realisering van een gewenste,
radicale hervorming. De moeilijkheden kunnen zich manifesteren op verschillende
curriculumniveaus. Door verschillende vakdidactische onderzoekers is gewezen op de
volgende factoren voor:

• het visionaire curriculum: onduidelijke of misplaatste doelstellingen; docenten niet
voldoende betrokken bij het onderwijsbeleid; onjuiste opvattingen over de aard van
de natuurwetenschappelijke methode van onderzoek.
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• het ontworpen curriculum: gebrek aan consistentie tussen de visie van het
innovatieproject en het uitgewerkte onderwijsmateriaal, waarbij tekst en opgaven
geen juiste afspiegeling vormen van de gekozen visie; docenten niet voldoende
betrokken bij het proces van ontwikkelen.

• het formele curriculum: sterke gerichtheid van het schoolvak scheikunde op het
vervolgonderwijs, universitair- of beroepsgericht.

• het geïnterpreteerde curriculum: gebrek aan consistentie tussen visie project en de
nascholing aan docenten; gebrek aan praktische ervaring met het onderwijzen van het
nieuwe onderwijs.

• het onderwezen curriculum: weerstanden bij docenten; gebrek aan consistentie tussen
de visie op toekomstig onderwijs en de opvattingen van docenten.

De analyse in Hoofdstuk 2 heeft als uitkomst dat de eerste voorwaarde, waarmee bij de
planning van een radicale hervorming van het chemieonderwijs rekening moet worden
gehouden, bestaat uit een grondige analyse van de structuur van het dominante
curriculum van het schoolvak scheikunde. De analyse van het ontwikkelingsproces van
het Salters’ Chemistry project, in Hoofdstuk 4 & 5, laat zien op welke momenten niet
genoeg met de eerste voorwaarde voor ontsnapping rekening is gehouden. In Hoofdstuk
6 wordt op deze eerste voorwaarde voor ontsnapping teruggekomen.

In Hoofdstuk 3 wordt het curriculumkader van Roberts besproken, met name het
begrip curriculum emphasis dat als conceptuele lens wordt gebruikt, teneinde een eerste
uitwerking te geven van de tweede voorwaarde voor ontsnapping, het ontwikkelen van
een visie, en van de derde voorwaarde voor ontsnapping, het ontwikkelen van een
methode voor ontsnapping. In antwoord op de vraag van leerlingen, ‘Waarom moet ik dat
leren?’, omschrijft Roberts het begrip curriculum emphasis als een coherente boodschap
over het doel van het secundair natuurwetenschappelijk onderwijs dat verder gaat dat
alleen maar het leren van feiten, wetten en theorieën. Het begrip curriculum emphasis
kan voor zowel analyse als ontwikkeling gebruikt worden:

– Dat is als theoretisch instrument voor de beschrijving, analyse en verklaring van de
visie en structuur van natuurwetenschappelijke curricula, curriculumdocumenten en
schoolboeken.

– Dat is als praktisch instrument om te komen tot een gestructureerde werkwijze bij het
overleg, de keuze, de ontwikkeling, evaluatie en revisie van nieuwe natuurweten-
schappelijke curricula.

De discussie over de theoretische en praktische functie van het begrip curriculum
emphasis leidt tot belangrijke inzichten met betrekking tot de tweede en derde
voorwaarde voor ontsnapping: het ontwikkelen van een visie en van een methode voor
ontsnapping. In hoofdstuk 6 wordt op deze twee voorwaarden voor ontsnapping
teruggekomen.

In Hoofdstuk 4, Salters’ Chemistry: An analysis of its process of development, wordt 
onderzoeksvraag 5 behandeld: In welke mate slaagt het Salters’ Chemistry project erin te
ontsnappen? In dit geval gaat het om het ontsnappen aan de Dominante
Schoolscheikunde in de vorm waarin die in de jaren tachtig in Engeland voorkwam. In
Hoofdstuk 4 is de aandacht gericht op de ontwikkeling van modulen (‘units’) van de
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Salters’ Chemistry cursus, in Hoofdstuk 5 op de ontwikkeling van de lessen van de
module Metals van de Salters’ Science cursus.
Het proces van het Salters’ Chemistry ontwikkelingsproject wordt geanalyseerd in
termen van het curriculum kader: de substantiële, filosofische en pedagogische structuur
die betrekking hebben op een aantal met elkaar verbonden curriculumniveaus, het begrip
curriculum emphasis en het begrip Normal Chemistry Education. De Salters’ Chemistry
cursus combineert de curriculum emphasis Everyday Applications, het gebruik van
wetenschap om alledaagse gebeurtenissen te begrijpen, met de curriculum emphasis
Science, Technology, Decisions, de rol van gemeenschappelijke kennis bij sociaal
relevante beslissingen. De cursus wordt nader gekarakteriseerd als een “Science through
STS” curriculum (Aikenhead) door middel van de verhouding tussen de science,
technology & society (STS) inhoud en de zuiver wetenschappelijke (Pure Science)
inhoud.

De ontwikkelaars van de Salters’ Chemistry cursus gebruiken een benadering via
ontwerp criteria, dat wil zeggen dat algemene criteria richting geven aan het ontwikkelen
van onderwijsmodulen zonder dat deze ontwerp criteria vooraf in detail de uitkomst
bepalen. Aanvankelijk werden drie ontwerpcriteria opgesteld: Geen vooroordelen,
Relevantie en Contextgestuurde ontwikkeling van begrippen. Tijdens het proces van
onderwijsontwikkeling zijn nog twee andere ontwerpcriteria toegevoegd: Variatie van
leeractiviteiten en Flexibiliteit bij de uitvoering door docenten.

In het onderzoek werd een consistentieanalyse verricht op relevante curriculum-
documenten en transcripties van interviews met ontwikkelaars om na te gaan of en in
welke mate de ontwerpcriteria consistent werden gerealiseerd bij de ontwikkeling van de
Salters’ Chemistry cursus. De analyse betreft hier het visionaire, ontworpen, geschreven,
formele en ervaren curriculum. De analyse wees uit dat ontwerpcriterium1, Geen
vooroordelen, geleidelijk aan vervangen werd door een sturend principe van interne aard,
namelijk door de opvatting van de ontwikkelaars over de structuur van de chemie
(vakstructuur), terwijl daarnaast de externe eisen van het Engelse (GCSE) examen een
steeds grotere rol gingen spelen. De toepassing van ontwerpcriterium 2, Relevantie,
leidde bij de transformatie van het visionaire naar het formele curriculum weliswaar tot
een keuze voor relevante contexten, maar deze keuze werd meer en meer beperkt, intern
door de opvatting van de ontwikkelaars over de structuur van de chemie, en extern door
de (GCSE) exameneisen voor inhoud en vaardigheden. Dit leidt tot een spanning in de
Salters’ Chemistry cursus tussen de originele contextgestuurde benadering en de
traditionele nadruk op chemische inhoud en vaardigheden, Daaraan werd de nieuwe
(GCSE) nadruk op wetenschappelijke processen toegevoegd. De toepassing van
ontwerpcriterium 3, Contextgestuurde ontwikkeling van begrippen, leidde in
overeenstemming met het bovenstaande tot een grotere nadruk op chemische begrippen
en logische begripsvolgorde dan voorzien.

Door het visionaire, ontworpen, geschreven en formele curriculum van de Salters’
Chemistry cursus te categoriseren in termen van de substantiële, filosofische en
pedagogische structuur wordt het mogelijk om de veranderingen in de componenten van
deze substructuren aan te geven. De belangrijkste veranderingen in het trans-
formatieproces van het visionaire naar het formele curriculum worden als volgt
beschreven.

De substantiële structuur van de Salters’ Chemistry GCSE cursus bevat in het begin
een wat kleiner aandeel aan chemische begrippen dan de traditionele Engelse O-level
cursus, en ongeveer hetzelfde aandeel aan chemische werkwijzen. De chemische
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begrippen en chemische relaties zijn geplaatst in een onderwijsvolgorde die ten dele is
gebaseerd op, of consistent is met, de structuur van de chemie zoals opgevat door de
ontwikkelaars. De chemische begrippen en chemische relaties vormen daarom geen
strikte ‘topdown’ hiërarchie, maar hebben een ‘bottom-up’ structuur die voor een groot
deel bepaald wordt door de gekozen contexten en activiteiten. Deze structuur start bij het
waarnemings- en handelingsniveau en gaat via eenvoudige generalisaties over naar meer
abstracte relaties en theorieën. De ontwikkelaars zijn er dus niet in geslaagd om volledig
te ontsnappen aan de substantiële structuur van de Dominante Schoolscheikunde. Het
gevolg van de beslissing van de examencommisie was tenslotte dat chemische begrippen,
waarvan de ontwikelaars eerder hadden afgezien, weer in het formele curriclum werden
opgenomen.

De filosofische structuur van de Salters’ Chemistry GCSE cursus was minder gericht
op theoretische chemie en meer op toegepaste chemie waarbij relevantie en gebruik van
kennis benadrukt werden. De ontwikkelaars zijn er weliswaar niet in geslaagd om
volledig te ontsnappen aan de traditional filosofische structuur, maar ze gebruikten wel
meer toepassingen van chemische kennis op verschijnselen en materialen uit het
dagelijks leven, en minder ‘academische’ toepassingen zoals te doen gebruikelijk in
traditioneel O-level onderwijs.

De pedagogische structuur van de Salters’ Chemistry GCSE cursus was aanvankelijk
gericht op de behoeften van de meerderheid van zwakke en gemiddelde leerlingen,
terwijl in een later stadium ook meer rekening moest worden gehouden met de behoeften
van de beste leerlingen. Ze deden dat door met name het verklaren in termen van abstract
chemische begrippen meer in het curriculum op te nemen. Ook het oorspronkelijke doel,
het nieuwe onderwijs te richten op de toekomstige burger, moest steeds meer concurreren
met het traditionele doel om A-level (bovenbouw) kandidaten voor te bereiden door zich
te richten op de exameneisen.

De contextgestuurde onderwijsbenadering evolueerde in een context- en activiteiten
gestuurde onderwijsbenadering, zoals de ontwikkelaars dat noemen, waarbij een ge-
varieerde verzameling onderwijsleeractiviteiten wordt gebruikt, inclusief de gebruike-
lijke laboratoriumexperimenten. De ontwikkelaars zijn er wat de onderwijsbenadering
betreft goed in geslaagd om aan de Dominante Schoolscheikunde te ontsnappen door een
contextgestuurde onderwijsvolgorde te realiseren die sterk verschilt van de traditionele,
op de vakstructuur gebaseerde, onderwijsvolgorde.

In Hoofdstuk 5, Metals: A chemical unit of the Salters’ Science curriculum, wordt
onderzoeksvraag 5 behandeld: In welke mate slaagt het Salters’ Chemistry project erin te
ontsnappen aan de Dominante Schoolscheikunde? De analyse betreft nu de lessen van de
module Metals zoals geïnterpreteerd en onderwezen door een docent in Engeland en
zoals ervaren door leerlingen in de klas.

Er wordt een gedetailleerde consistentie analyse verricht op een module van het
geschreven curriculum zoals geoperationaliseerd in acht lessen van de module Metals
van de Salters’ Science cursus. In navolging van Aikenhead wordt de Salters’ Science
cursus getypeerd als “Science through STS” door middel van de verhouding tussen STS
inhoud en Pure Science inhoud. Deze verhouding staat voor de mate van ontsnapping van
de module Metals aan Dominante Schoolscheikunde. Op deze manier kunnen de
opeenvolgende transformaties van het ontworpen, geïnterpreteerde, onderwezen en
ervaren curriculum worden vergeleken met het formele curriculum van Metals, en met
het huidige dominante curriculum van de schoolscheikunde. De consistentieanalyse
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maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate de ontwikkelaars erin geslaagd zijn op
een consistente manier aan de door hen gekozen ontwerpcriteria te voldoen. De analyse
is gericht op de twee centrale ontwerpcriteria 2 en 3 van het Salters’ project: Relevantie
en Contextgestuurde ontwikkeling van begrippen. Hierbij worden de volgende twee
vragen beantwoord: 

• Vormen chemisch relevante alledaagse situaties of contexten het fundamentele
uitgangspunt, en daarmee de rechtvaardiging, voor het onderwijs in de lessen van de
module Metals.

• Zijn alle chemische begrippen en verklaringen, die worden geïntroduceerd in de
lessen van de module Metals, nodig voor het onderwijs dat uitgaat van deze relevante
contexten? 

De consistentieanalyse van de lessen van de module Metals laat zien dat er meer Pure
Chemistry (PC) inhoud wordt ontwikkeld, en minder Chemistry-Technology-Society
(CTS), dan nodig is. De CTS/PC verhouding, die staat voor de mate van ontsnapping,
blijkt substantieel af te nemen in het proces van transformatie dat loopt van het formele
naar het geschreven curriculum. Hiermee voldoen de ontwikkelaars niet aan de centrale
ontwerpcriteria 2 en 3: Relevantie en Contextgestuurde ontwikkeling van begrippen. Uit
de analyse bleek ook dat niet werd voldaan aan ontwerpcriterium 1, Geen vooroordelen.
Bij het ontwikkelen van de lessen van de module Metals werden door de ontwikkelaars
enige PC begrippen geïntroduceerd en ontwikkeld die traditioneel deel uitmaken van het
dominante curriculum van de schoolscheikunde, maar die niet nodig zijn om inzicht in
de gekozen contexten te verkrijgen.

In het transformatieproces dat loopt van het geschreven naar het geïnterpreteerde
curriculum, bleek dat de docent enige PC inhoud heeft toegevoegd die niet nodig was, en
dat hij enige CTS inhoud heeft verwijderd die wel nodig was voor leerlingen in de
gekozen contexten. Hierdoor neemt de CTS/PC verhouding verder af. Er werd niet op
een consistente manier voldaan aan ontwerpcriterium 2 en 3. Vervolgens werd tijdens het
onderwijsproces door de docent weer wat PC content toegevoegd die niet nodig was,
terwijl hij enige CTS inhoud niet behandelde in de klas, die wel nodig was in de gekozen
contexten. Dit is inconsistent met ontwerpcriteria 2 en 3. De CTS/PC verhouding neemt
daardoor verder af in het transformatieproces dat loopt van het geïnterpreteerde nar het
onderwezen curriculum. Het afglijden (Goodlad: slippage) van enerzijds ontwikkelaars
in het transformatieproces van het formele naar het geschreven curriculum en anderzijds
van de docent in het transformatieproces van het geschreven naar het geïnterpreteerde en
vervolgens het onderwezen curriculum wordt hier duidelijk geïllustreerd aan de hand van
een concreet voorbeeld. In dit afglijdingproces neemt de spanning tussen de ontwikkelde
PC inhoud en de benodigde CTS inhoud geleidelijk toe in het geval van Metals. Deze
spanning hangt samen met een spanning in de filosofische structuur tussen het cognitieve
proces van het verklaren van chemische verschijnselen en het proces van toepassen van
chemische kennis. Deze spanning hangt samen met een spanning in de pedagogische
structuur: tussen het traditionele doel (in Engeland) om kandidaten voor te bereiden op
het A-level examen en het oorspronkelijke doel van het Salters’ project om het chemisch
onderwijs te richten op de toekomstige burger (chemical literacy). 

Deze resultaten van de consistentieanalyse van Salters’ Chemistry en de module
Metals bevestigen dat de eerste voorwaarde voor een geslaagde ontsnapping aan de
Dominante Schoolscheikunde bestaat uit een goed gecoördineerde vervanging van de
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huidige rigide combinatie van substantiële, filosofische en pedagogische substructuur.
Het blijkt dat dit een moeilijke opdracht is. Kuhn’s opvatting over de functie van
natuurwetenschappelijk onderwijs verklaart waarom het zo moeilijk is om te ontsnappen
(Normal Chemistry Education). Het is met name de bovengenoemde spanning in de
pedagogische structuur, die de spanning in de filosofische structuur bepaalt en de
CTS/PC spanning in de inhoud van the substantiële structuur. Kort samengevat, de
functie bepaalt de structuur en inhoud van het curriculum.

In Hoofdstuk 6, Beyond current school chemistry: Perspectives on chemistry at
school, wordt antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag: Hoe kunnen pogingen
tot ontsnapping met meer succes worden uitgevoerd? Uitgaande van de onderzoeks-
resultaten en de daaruit volgende implicaties worden er een aantal aanbevelingen gedaan
teneinde het huidige dominante curriculum van de schoolscheikunde te hervormen. Dit
leidt tot een strategie om aan de Dominante Schoolscheikunde te ontsnappen in termen
van een curriculumkader met de onderdelen analyse, ontwikkeling en ontwikkelings-
onderzoek. Dit curriculumkader is een nadere uitwerking van de drie voorwaarden voor
ontsnapping die geïntroduceerd werden in Hoofdstuk 3. Op grond van het hier
gerapporteerde onderzoek worden de volgende voorwaarden beschreven.

Eerste voorwaarde: Teneinde te ontsnappen, moet men weten waaraan te ontsnappen.
• Voer een domeinspecifieke analyse uit van de aard en structuur van het huidige

dominante curriculum van de schoolscheikunde in termen van een combinatie van
een substantiële, filosofische en pedagogische substructuur, zoals ontwikkeld in dit
proefschrift.

Tweede voorwaarde: Teneinde te ontsnappen, moet men weten waarnaar te
ontsnappen.

• Beoog een gecoördineerde vervanging van de huidige rigide combinatie van de
substantiële, filosofische en pedagogische substructuur van het curriculum van de
schoolscheikunde.

• Ontwikkel en legitimeer een nieuwe curriculum emphasis voor het voortgezet
onderwijs in de chemie in termen van een nieuwe combinatie van een substantiële,
filosofische en pedagogische structuur van het beoogde curriculum.

• Gebruik de begrippen curriculum emphasis en Normal Chemistry Education (NCE)
als instrumenten om het visionaire curriculum te articuleren en werk de gekozen visie
uit met behulp van een aantal ontwerpcriteria, die geoperationaliseerd worden in
prototypes van het onderwijsmateriaal.

Derde voorwaarde: Teneinde te ontsnappen, moet men weten hoe te ontsnappen.
• Herken, anticipeer en vermijd de NCE reflex, en los op tijd de problemen op die

verband houden met de structuur van het huidige dominante curriculum van de
schoolscheikunde; doe dit op alle betreffende curriculumniveaus, te beginnen met het
visionaire en ontworpen curriculum.

• Verzamel op alle curriculumniveaus evaluatiegegevens, teneinde de realisatie van de
gekozen visie te waarborgen in het transformatieproces dat loopt van het visionaire,
ontworpen, geschreven, en formele naar het geïnterpreteerde, onderwezen en ervaren
curriculum, 
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• Controleer gedurende het transformatieproces de consistentie van de gekozen visie
zoals gearticuleerd in het visionaire curriculum met behulp van de ontwerpcriteria.

De aanbevelingen met betrekking tot curriculumanalyse, curriculumontwikkeling en
ontwikkelingsonderzoek kunnen kortweg omschreven worden als: articuleer een nieuwe
visie, voorkom het vasthouden aan de oude visie, en test en controleer de gekoppelde
processen van het ontsnappen aan de oude visie en naar de nieuwe visie door middel van
ontwikkelingsonderzoek.

Ook worden er in dit proefschrift enkele suggesties gedaan voor verder chemiedidactisch
onderzoek. De focus van het hier verrichte onderzoek was niet gericht op curriculum-
diversiteit, maar veeleer op curriculum continuïteit. Het zou evenwel de moeite waard
zijn om, aan de hand van het in dit proefschrift ontwikkeld curriculumkader,
gedetailleerd historisch onderzoek te verrichten aan de Nederlandse schoolscheikunde en
zo de curriculumdiversiteit in beeld te brengen.

De chemiedidactische analyse van specifieke substantiële en filosofische
substructuren, die deel uitmaken van alternatieve of nieuwe curriculum emphases, zou
veel profijt kunnen hebben van de expertise die verworven is op het gebied van de
geschiedenis en filosofie van de chemie. Bijvoorbeeld de nadere verheldering van de
reactiechemische curriculum emphasis (Hoofdstuk 2) of de explicitering van de logica
van authentieke chemische praktijken zoals kwaliteitscontrole, chemische onderzoek,
chemische modelvorming en chemisch-technologisch ontwerpen.

De volgende aanbevelingen voor nader onderzoek zijn erop gericht dat aan de
beschreven voorwaarden voor ontsnapping beter kan worden voldaan:

• Verricht ontwikkelingsonderzoek aan een te ontwikkelen (na)scholingscursus over
traditionele en alternatieve curricula voor voortgezet onderwijs in de chemie.

• Verricht ontwikkelingsonderzoek aan een (na)scholingscursus, die als doel heeft de
competenties van docenten te ontwikkelen met betrekking tot het ontwerpen, inter-
preteren en onderwijzen van nieuwe curriculummodules. 

• Verricht ontwikkelingsonderzoek aan de ontwikkeling van de competenties van
docenten als ontwikkelaars in het kader van een grootschalig onderwijsontwik-
kelingsproject.

Voor het probleem van de consistentie van een contextgestuurde ontwikkeling van een
chemische module, en voor het probleem van de coherentie van een contextgestuurde
ontwikkeling van een chemische curriculum worden enige praktische en theoretische
oplossingswegen besproken.
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