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Visie op natuurkunde in havo en vwo
In 2015 komen leerlingen van havo en vwo die natuurkunde
waarderen als een uitdagend vak dat door docenten met plezier
wordt gegeven en jongeren motiveert te kiezen voor een exacte
studie. Ze hebben natuurkunde geleerd in een context waarin
aspecten van hedendaagse natuur- en sterrenkunde beoefend
als wetenschap of beroep een rol spelen. De samenhang met
de scheikunde, biologie en wiskunde is hun bijgebracht door
gemotiveerde, enthousiaste leraren die veel ruimte voor eigen
inbreng in het programma hebben. In het flexibele lesprogramma
is veel nadruk gelegd op activiteiten: ‘leren door doen’ is
effectiever dan ‘leren door luisteren’.
Dit is het toekomstbeeld dat de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs voor ogen heeft. Het is te realiseren door leerlingen te fascineren
en ze een aantrekkelijk, gevarieerd lesprogramma te bieden. Dat programma
biedt voldoende aanknopingspunten bij hun belevingswereld, maar ook de
uitdaging van de actuele natuurkunde.

Breed, met diepgang
In het nieuwe programma zullen leerlingen het verband leren zien tussen de
grote ontdekkingen in de natuur- en sterrenkunde en belangrijke innovaties
in de maatschappij. Ze maken kennis met de natuurwetenschappelijke
denkwijze als menselijke activiteit, de bijdragen daarvan aan onze cultuur.
De centrale principes, zoals behoudswetten, maken de natuur ten dele
voorspelbaar en manipuleerbaar en leerlingen ontdekken hoe deze ideeën
een rol spelen in technologie. De belangrijkste inzichten in de natuurkunde
(concepten) worden in contexten geplaatst, dat wil zeggen behandeld in
voor leerlingen herkenbare situaties, die motivatie voor het leren tot gevolg
hebben.
Het natuurkundeonderwijs bouwt in de bovenbouw voort op de leerlijn
die de jaren daarvoor is ingezet. Het is enerzijds afgestemd op de
natuurwetenschappelijke en technische vervolgopleidingen, maar is anderzijds
ook van belang voor leerlingen die andere functies in de maatschappij
ambiëren. Het biedt ruimte aan nieuwsgierigheid van leerlingen en laat ze
de uitdagingen van het vak zien. Verbreding in toepassingen en verdieping in
concepten helpen leerlingen zich bewust te worden van hun eigen interesses
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en ambities. De verscheidenheid aan onderwerpen en contexten is belangrijk
om brede groepen leerlingen te interesseren, maar wordt wel beperkt door
de beschikbare tijd.

Leraren
Deze toekomstvisie kan alleen gerealiseerd worden door de inzet van ervaren
leraren, meesters in hun vak. Die moeten in de gelegenheid zijn zich de
nieuwe vakkennis en nieuwe didactische inzichten eigen te maken. Omdat
het vak natuurkunde continu verandert onder invloed van wetenschappelijke
ontwikkelingen en technologische veranderingen in de maatschappij,
moeten leraren in contact blijven met de natuurkundige gemeenschap,
in het bijzonder met de universitaire wereld, die zich op zijn beurt ook
verantwoordelijk moet voelen voor dat onderlinge contact. De overheid
moet een structureel kader scheppen waarin deze inspanningen van leraren
gewaardeerd en beloond worden. Dat verbeterde carrièreperspectief geeft
het leraarsberoep meer aanzien en dat trekt meer nieuwe jonge leraren
aan.

Activiteiten
‘Leren door doen’ heeft in de natuurkunde een duidelijke betekenis. De
activiteiten die centraal staan in de natuurkunde zijn meten, waarnemen,
experimenteren, simuleren, modelleren, reduceren, analyseren, benaderen
en schatten. Vorm en inhoud van het programma zijn op elkaar afgestemd.
Een goede didactiek vraagt dat het onderwijs een breed spectrum biedt van
werkvormen tussen klassikaal en zelfstandig werken. Practica, voordrachten,
discussiesessies, verzamelen en verwerken van informatie, opstellen en
toetsen van modellen, interdisciplinair werken, excursies, gastsprekers,
dat alles kan in bepaalde leerfases een rol spelen in het vak natuurkunde.
Technisch ontwerpen als onderdeel van het vak natuurkunde krijgt een
duidelijke plaats in het lesprogramma, dat daardoor voor meer leerlingen
boeiender wordt.

Examen
Het examen levert, in vorm en inhoud, aan alle aspecten van het
natuurkundeonderwijs een positieve bijdrage. Het leren begrijpen staat
centraal, maar het examen zorgt er ook voor dat activiteiten daadwerkelijk
in het lesprogramma uitgevoerd worden. De nadruk ligt op kennis en
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vaardigheden die later van pas komen, zoals kennis van belangrijke
natuurkundige begrippen, analytisch/kritisch denken, probleemoplossend
vermogen en zelfstandige kennisverwerking. Het schoolexamen test meer op
vaardigheden, het centrale examen meer op kennis en inzicht. Samen geven
ze de garantie voor kwaliteit.

Examenprogramma’s en lesmateriaal
In 2006 zullen examenprogramma’s voor havo en vwo worden opgesteld. In de
periode 2006-2010 wordt innovatief lesmateriaal gemaakt als uitwerking van
die examenprogramma’s, dat geloofwaardige en inspirerende voorbeelden zal
bevatten. Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door docenten, met steun van
redacties en deskundigen uit het vak en de didactiek, en wordt uitgeprobeerd
op een dertigtal proefscholen. Een deel van die scholen zal een nieuw
examenprogramma havo en/of vwo volledig uitvoeren, gebruik makend
van dat lesmateriaal. Dat wordt op die scholen afgesloten met een daarop
afgestemd eindexamen. Op basis van de ervaringen op de proefscholen zullen
de examenprogramma’s worden bijgesteld. Door middel van artikelen en
voordrachten op conferenties wordt in de komende periode de buitenwereld
op de hoogte gehouden van de vorderingen. Het Platform Bèta Techniek
ondersteunt dit proces met middelen uit het Universumprogramma. Het
geteste lesmateriaal komt beschikbaar op www.natuurkunde.nl. De evaluatie
van dit lesmateriaal zal in 2010 resulteren in een eindrapportage en in
bijgestelde voorstellen voor nieuwe natuurkunde-examenprogramma’s voor
havo en vwo.
De Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/ vwo
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Inleiding
Deze notitie is opgesteld door de Commissie Vernieuwing Natuurkunde-onderwijs
havo en vwo en de gelijknamige projectgroep. De Commissie en projectgroep
bestaan uit natuur- en sterrenkundigen uit de wereld van onderwijs,
onderzoek, bedrijfsleven en techniek.1 De notitie Natuurkunde leeft
formuleert en beargumenteert uitgangspunten voor examenprogramma’s
voor havo en vwo, en uitwerkingen daarvan in een curriculum. Zij is
geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het natuurkundeonderwijs
in het voortgezet onderwijs. De conceptversie van het document is tot
stand gekomen na raadpleging van een klankbordgroep, en besproken
met honderdzeventig leraren in een vijftal veldraadplegingen op diverse
plaatsen in het land, en in een SLO-veldadviescommissie.2 Deze adviezen
en aanbevelingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het schrijven van
deze definitieve versie.

Achtergrond en opdracht
Natuurkunde en sterrenkunde – hierna steeds tezamen gevat onder de naam
natuurkunde – hebben een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de
natuurwetenschap in de westerse samenleving. Kennis van natuurkunde is
onmisbaar bij het begrijpen van en het functioneren in die samenleving. Het
natuurkundeonderwijs dat deze kennis moet overdragen kan jongeren raken
in hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar het hoe en waarom van wat zich in
natuur en techniek afspeelt. Het kan bijdragen aan kennis over de rol van
de natuurkunde in het moderne wereldbeeld, over beroepsmogelijkheden
en over toepassingen in de leefwereld van de leerlingen. In een tijd waarin
het percentage leerlingen dat kiest voor exacte opleidingen in het hoger
onderwijs achterblijft bij de maatschappelijke behoefte, rijst de vraag hoe
deze potentie in het natuurkundeonderwijs maximaal gerealiseerd kan
worden.
In het voorjaar van 2004 is daarom door de KNAW en het Nederlands Platform
voor Natuurkunde aan de minister van OCW voorgesteld om, in navolging
van de Commissies Vernieuwing Scheikundeonderwijs en Vernieuwing
Biologieonderwijs, een Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs in te
stellen. De commissie kreeg de opdracht te adviseren over een fundamentele

1

Zie bijlage 6 voor de personele samenstelling van de commissie en projectgroep Nieuwe Natuurkunde.

2

Zie bijlage 7 voor de leden van de klankbordgroep en een korte beschrijving van de veldraadpleging.
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vernieuwing van het schoolvak natuurkunde in de natuurprofielen van havo
en vwo, die uiteindelijk moet uitmonden in een grondige herziening van de
examenprogramma’s.
Het overleg dat de KNAW en het Nederlands Platform voor Natuurkunde
vervolgens met het ministerie van OCW hebben gevoerd, heeft geresulteerd
in de afspraak dat een plan voor de ontwikkeling en invoering van nieuwe
examenprogramma’s gestalte zal krijgen op basis van een visiedocument
dat op een breed draagvlak kan rekenen in het onderwijsveld. Daarop heeft
minister Van der Hoeven op 16 februari 2005 in het kader van het Deltaplan
Bèta Techniek de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo
en vwo geïnstalleerd. De minister heeft de volgende centrale doelstelling
geformuleerd: het geheel van het onderwijs in de natuurwetenschappelijke
vakken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken en
daarbij aandacht aan het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk besteden.
De Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs – verder te noemen
Commissie Nieuwe Natuurkunde (NiNa) – heeft vanuit deze doelstelling een
visie geformuleerd op het lesprogramma van het vak natuurkunde in de
natuurprofielen havo en vwo. Het nu voorliggende document bevat die visie.
In dit visiedocument worden de doelstellingen expliciet gemaakt, zowel de
vakinhoudelijke doelstellingen als de algemene natuurwetenschappelijke
doelstellingen, vanuit een visie op de plaats van het vak natuurkunde in
het geheel van de natuurwetenschappen en de toepassingen daarvan in de
moderne samenleving.
Het visiedocument zal dienen als richtlijn bij het ontwerpen van conceptexamenprogramma’s en voorbeeldlessenseries voor havo en vwo. In de
periode 2006 tot en met 2010 ontwikkelt de Commissie examenprogramma’s
en curricula in samenwerking met het onderwijsveld, wat betreft de
inhoud én de examenvorm, in een cyclisch proces van testen en bijstellen
in veldexperimenten. De praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen is
daarbij een expliciet aandachtpunt. Dit ontwikkelingsproces sluit aan op de
vernieuwingsprojecten op scholen die door het Platform Bèta en Techniek
worden bekostigd. De commissie zal de gevalideerde examenprogramma’s
eind 2010 aan de minister aanbieden ter vaststelling.
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Opzet van de notitie
Natuurkunde leeft bestaat uit drie hoofdstukken, respectievelijk over het
‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het eerste hoofdstuk gaat in op de
vraag waarom vernieuwing van het natuurkundeonderwijs in havo en
vwo gewenst is, en tot welke uitgangspunten voor een ontwerp dat leidt.
Hoofdstuk 2 geeft aan welke keuzen de Commissie maakt in het opzetten
van programma’s. Aangegeven wordt hoe contexten, (kern)concepten en
centrale ideeën daarin een rol spelen, en hoe die geordend kunnen worden
in kennisdomeinen die een skelet voor de examenprogramma’s en curricula
voor beide schooltypen kunnen bieden. Het derde hoofdstuk beschrijft de
wensen die de Commissie heeft met betrekking tot de manier van uitwerken
in curricula (onder andere de positie van practica, van ICT en van de rol van
de wiskunde), de samenhang tussen de leerjaren, de rol van examens en de
manier waarop in de jaren tot 2010 de uitwerking van de voorstellen in deze
notitie vorm moet krijgen.
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1

Waarom een nieuw programma?
In dit hoofdstuk geven we argumenten waarom het natuurkundeonderwijs
met een eigentijdse inhoud en een eigentijdse aanpak moet voortbouwen
op sterke elementen in het huidige onderwijs, maar tevens mogelijkheden
tot vernieuwing moet aangrijpen. Maatschappelijke ontwikkelingen steunen
de vraag naar motiverend en breed georiënteerd natuurkundeonderwijs.
Ontwikkelingen in onderzoek en technologie, en innovaties van het
natuurkundeonderwijs in andere landen laten zien dat er kansen liggen voor
een dergelijke vernieuwing.

1.1 Positionering van het Natuurkundeonderwijs
Nederland Kennisland
In het regeringsbeleid is ‘Nederland Kennisland’ de insteek. Het kabinet
heeft, in het verlengde van de Lissabon-afspraken van maart 2000, in het
‘Hoofdlijnenakkoord’ de ambitie uitgesproken om bij de top van Europa te
behoren op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs. In het Deltaplan
Bèta Techniek wordt extra aandacht besteed aan de bèta’s en technici omdat
zij een essentiële rol spelen bij onderzoek en (implementatie van) innovatie.
Zo is R&D hoofdzakelijk bètagericht: ruim driekwart van de personen
werkzaam in deze sector hebben een bèta- of techniekachtergrond. Het
streven naar meer bèta’s en technici is ook in Europees verband vastgelegd.
Als uitvloeisel van de Lissabon-afspraken voor een kenniseconomie moet in
2010 het totaal aantal afgestudeerden in de exacte en technische vakken
met 15% zijn gestegen. Daarnaast moet er meer evenwicht zijn tussen de
aantallen vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden.
De deelname aan het hoger onderwijs is in Nederland hoog. Dit geldt echter
niet voor de bèta en technische studies. De invoering in 1998 van de nieuwe
Tweede Fase in de bovenbouw havo en vwo had onder andere het doel om
leerlingen in het voortgezet onderwijs beter toe te rusten voor een studie
bèta of techniek. Het aandeel eindexamenkandidaten in natuurprofielen
wijkt weinig af van het aandeel leerlingen dat exacte vakken koos vóór de
invoering van de nieuwe Tweede Fase. Leerlingen kiezen echter minder vaak
voor een vervolgstudie bèta of techniek.
Aan het Platform Bèta Techniek is door overheid, onderwijs en bedrijfsleven de
opdracht gegeven om te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bèta’s
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en technici. De inspanningen van het Platform Bèta Techniek om de tendens
om te buigen richten zich op de volgende drie doelen:
1. De bèta- en techniekopleidingen aantrekkelijker maken.
2. Grotere bekendheid geven aan de carrièremogelijkheden na een bèta- of
techniekstudie.
3. De studeerbaarheid van het onderwijs vergroten.
Het eerste doel is, te streven naar aantrekkelijk en eigentijds onderwijs in
bètavakken en techniek. De leer- en keuzemotieven van jongeren zijn
daarbij richtinggevend in het vernieuwingsproces. Om een duurzame
toename te bereiken van het aantal bèta's en technici is het vooral van
belang dat de waardering voor bèta en techniek omhoog gaat, te beginnen
in het onderwijs. Leerlingen moeten zich ervan bewust worden dat veel
maatschappelijke vraagstellingen een technische bijdrage in oplossingen
en oplossingsrichtingen vergen. Het tonen van de verwevenheid van bèta
en techniek met maatschappelijke domeinen als gezondheid, economie,
veiligheid, sport, communicatie, media, is één van de manieren om dit te
doen. Competenties in bèta en techniek zijn voor iedereen van belang. Door
in te zetten op contextrijke onderwijsprogramma’s kunnen we aan deze
doelstellingen bijdragen.

Beroepsperspectief
Natuurkunde biedt leerlingen openingen naar tal van beroepen. Dat blijkt
echter niet voldoende (bekend) te zijn om hen te motiveren tot een keuze in
de richting van een studie bèta of techniek.
Er is veel onderzoek gedaan naar de motieven die de studiekeuze bepalen.
Een van de redenen voor jongeren om voor een studie bèta of techniek
te kiezen is het perspectief op een boeiende carrière. Aansprekende
rolmodellen in deze vakgebieden kunnen helpen om de mogelijkheden
na een studie bèta of techniek te laten zien. Leerlingen zouden graag zien
dat op school wordt uitgelegd wat je concreet kunt doen met de kennis
die je opdoet bij bèta-vakken. Een veel gehoorde klacht is een gebrek aan
actualiteit en praktijk van het onderwijs. “Als je snapt waar die sommen en
formules voor dienen wordt het vak ook leuker!” Communicatie over de
zichtbaarheid en positieve beleving van bèta en techniek moet onderdeel
zijn van onderwijsvernieuwing.
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Aan de vergroting van de waardering voor bèta en techniek kan het
Jongeren- en Technologie-Netwerk Jet-Net een belangrijke bijdrage leveren.
In Jet-Net werken bedrijfsleven, overheid, onderwijsorganisaties en een
aantal intermediaire organisaties samen aan interessanter onderwijs, een
doorlopende leerlijn en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Eén
van de doelen is beroepen in de praktijk te laten zien; onder andere excursies
en snuffelstages zouden hierin kunnen voorzien. Belangrijk is dat leerlingen
ervaren dat werken aan innovatie en bètatechniek veel uitdagingen kent,
een breed spectrum van vaardigheden vereist en vele kansen biedt. Jet-Net
is intussen met 16 grote bedrijven op meer dan 100 scholen actief en zal
de komende tijd blijven groeien. Daarmee is Jet-Net een belangrijke partij
voor het onderwijsveld geworden, die kan bijdragen aan een positieve
verandering van het beroepsbeeld voor bèta’s en technici.
In Nederland ontstaan naast Jet-Net steeds meer initiatieven gericht op het
vormen van een regionaal netwerk waarin tussen voortgezet onderwijs,
hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt samengewerkt. Door
op nieuwe manieren te kijken naar bèta en techniek kunnen uitdagende
perspectieven ontwikkeld worden voor grotere groepen leerlingen om
hiervoor te kiezen.
Voorbeelden van netwerken waarin scholen, kennisinstellingen en bedrijven samen
aan innovatief bètaonderwijs werken:

‘Technasium’ Groningen
‘Technotalent’ Den Haag
‘Bètapartners’ Amsterdam
‘Junior College’ Utrecht
‘Natuurtalent’ Alkmaar
‘Technific’ Eindhoven
‘Hisparc’ nationaal.

Ook bij het technisch onderwijs in de hogescholen is een grote vernieuwingslag
gestart waarbij opleidingen in vier clusters worden ondergebracht. Speciale
aandacht gaat hierbij uit naar een studentvriendelijke leeromgeving in
het bètatechniekonderwijs. Het gaat hierbij om onder andere intensieve
begeleiding van studenten, betere afstemming met het voortgezet onderwijs,
maatwerktrajecten voor bijvoorbeeld zij-instromers en de ontwikkeling van
masteropleidingen als top op de technische bacheloropleiding.
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Onderzoek en toepassing
Wetenschappelijke nieuwsgierigheid is één van de belangrijke drijfveren voor
interesse in een exact vak, in het bijzonder natuurkunde of sterrenkunde.
Het natuurkundecurriculum moet daarom inspelen op de natuurlijke
nieuwsgierigheid van jongeren naar het hoe en waarom. Vanuit fascinatie
en verwondering over structuren, verschijnselen en processen in de wereld
om ons heen ontstaat de motivatie om een probleemstelling te onderzoeken
en te doorgronden; verwondering gevolgd door begrip. Verifieerbare
voorspellingen vormen het ultieme doel van de natuurwetenschap. Het
ongrijpbare van dit proces bracht Albert Einstein tot de uitspraak: “het
meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is”. Het is vanuit
deze fascinatie dat Nederland altijd een zo prominente rol heeft gespeeld in
de mondiale natuur- en sterrenkunde.
Naast wetenschappelijke interesse kan ook maatschappelijke relevantie
voor leerlingen de reden zijn om te kiezen voor een bètavervolgstudie. Het
onderzoek in de natuurwetenschappelijke vakken en de wiskunde speelt een
sleutelrol in de innovatieketen en bij het oplossen van belangrijke vragen
die gerelateerd zijn aan actuele maatschappelijke problemen. Voorbeelden
zijn onderzoek naar en aanwending van nanotechnologie, informatie- en
communicatietechnologie (ICT) en het nuttig gebruiken van onze kennis
van het menselijk genoom. Niet voor niets wordt dergelijk onderzoek door
de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES)
gezien als essentieel voor de kennisinfrastructuur (KIS).
Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde worden wel aangeduid als de
‘Enabling Sciences’. De kennis en kunde in deze disciplines vormen de basis
voor technologische innovatie en wetenschappelijke ontdekkingen in met
name de levens‑ en aardwetenschappen. Andersom vormen de onderzoeksvragen uit deze wetenschapsgebieden uitdagende problemen voor de
exacte wetenschappen. Bijvoorbeeld, de groeiende kennis van het menselijk
genoom heeft gezorgd voor een revolutie in het biologisch onderzoek.
Deze toegenomen biologische kennis maakt het steeds meer mogelijk om
ook complexe biologische verschijnselen op een traditionele natuurkundige
wijze te benaderen en op wiskundige basis te modelleren. In het huidige
natuurkundige onderzoek is de fysica van levensprocessen een gebied met
een groot wetenschappelijk potentieel.
Hetzelfde brede spectrum aan natuurwetenschappelijke kennis dat in
onderzoek gebruikt en verder ontwikkeld wordt, speelt ook een rol in de
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technologie, bijvoorbeeld in ontwerpprocessen. Veel natuurwetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld in de context van een ontwerptaak. Het
maken van ontwerpen en de studie naar voorwaarden voor succesvolle
ontwerpen vormen voor veel jongeren een drijfveer die kan concurreren met
de nieuwsgierigheid naar hoe de natuur in elkaar zit. Ook van die drijfveer
kan bij natuurkunde in het voortgezet onderwijs goed gebruik worden
gemaakt. Leren langs de weg van het maken van ontwerpen kan bovendien
valide bijdragen leveren aan inzicht in de natuurkunde zelf.

Internationale context
Nederland is geen eiland, niet qua economie, niet qua onderzoek, en niet
qua onderwijs. Steeds meer studenten volgen een deel van hun studie in
het buitenland en kenniswerkers kunnen vrij migreren binnen Europa.
Natuurwetenschappelijke onderzoekers en ingenieurs hebben bij uitstek een
internationaal werkveld. Het onderwijs in de bètavakken moet daarom een
vergelijking met de ons omringende landen goed kunnen doorstaan. Onlangs
is de rapportage verschenen over het internationaal vergelijkende OECDonderzoek PISA, dat voluit Programme for International Student Assessment
heet. Daarvoor zijn in 2003 bij 15-jarige leerlingen in alle OECD lidstaten en
geassocieerde landen tests afgenomen op het gebied van wiskunde, lezen
en science.
Bij alle drie de gemeten vaardigheidsgebieden scoort Nederland in de toptien
van de wereld, waarbij de resultaten van de jongens en de meisjes niet erg veel
verschillen. Het is wel opmerkelijk dat de score in Nederland voor het oplossen
van problemen in het gebied science aanzienlijk lager ligt dan de score voor
wiskunde, anders dan in de andere OESO-landen. Het betekent dat in het
onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken meer aandacht besteed
moet worden aan de kennis en vaardigheden die ten grondslag liggen aan het
vermogen om problemen te benoemen, te analyseren en op te lossen.
In de ons omringende landen, in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland, heeft men de laatste jaren ingezien dat een onderwijsvernieuwing
in de natuurwetenschappelijke vakken noodzakelijk is. Daar zijn reeds
een aantal curriculumprojecten op het gebied van de natuurkunde en de
natuurwetenschappen aan de gang. Het lesmateriaal en evaluaties daarvan
kunnen als basis en inspiratiebron dienen voor de vernieuwing van het
Nederlandse natuurwetenschappelijke onderwijs.
Zie bijlage 1 voor een nadere beschrijving van deze projecten.
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1.2 Noodzaak tot Vernieuwing
Typering huidige programma
De meest recente analyse van het huidige schoolvak natuurkunde is
uitgevoerd in het SLO-project Nieuwe Natuurkunde (Brouwers e.a., 2002).
De belangrijkste tekortkomingen van het huidige natuurkundeonderwijs
op de middelbare school zijn de overladenheid, vooral van het huidige N1programma, en het negatieve imago van het lesprogramma natuurkunde in
de natuurprofielen NG en NT. In het algemeen geeft het vak de leerlingen
geen uitdagend beeld van de natuurkunde en de beroepsperspectieven na
een natuurwetenschappelijke en technologische opleiding. Dit manifesteert
zich onder andere in het ontbreken van actuele contexten in de eindtermen
van havo en vwo.
De overladenheid beperkt ook de ruimte van docenten om hun inhoudelijke
passie voor het vak over te brengen, en de ruimte om voor leerlingen met
verschillende interesses of leerstijlen verschillende accenten in het onderwijs
aan te brengen. Dat komt het scherpst tot uitdrukking in het lage aantal
meisjes dat natuurkunde kiest. Bovendien heeft de invoering van het
studiehuis ertoe geleid dat door het afgenomen aantal lesuren minder tijd
is voor practicumactiviteiten. Hierdoor kan in de lessen de praktische kant
van de natuurwetenschap niet voldoende worden benut als motiverend
didactisch element. Overigens is het opvallend dat er grote verschillen zijn
tussen scholen in het aantal practicumuren.
De wijzigingen van de examenprogramma’s havo en vwo die in 2007 worden
ingevoerd zullen niet tot verbetering leiden. Deze wijzigingen hebben als
aanleiding de vermindering van de omvang van de bètavakken, waaronder
natuurkunde, en een verandering van de verdeling van de eindtermen over
het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen. Deze wijzigingen zijn in
korte tijd tot stand gekomen waarbij de inhoud van de examenprogramma’s
alleen ter discussie heeft gestaan als ruimte voor de noodzakelijke
vermindering van uren gevonden moest worden. Hierdoor is nu een situatie
ontstaan die een grondige aanpassing van de examenprogramma’s niet
alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk maakt.
In essentie is de inhoud van de huidige natuurwetenschappelijke schoolvakken nog dezelfde als in de jaren zestig. De nadruk ligt op het vak als
mono-disciplinaire wetenschap, op het leren van een aantal feiten, zonder
een duidelijke samenhang met de leefwereld van de leerlingen en de andere
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natuurwetenschappelijke vakken. Het huidige natuurkundeprogramma is
voornamelijk gestoeld op de kennis van de natuurkunde zoals die al bestond
aan het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste
eeuw. De gebruikelijke benadering van het schoolvak is die vanuit de
historie. Gewoonlijk wordt eerst de mechanica van Newton behandeld en
daarna volgen vaak elektriciteit en optica. De moderne schoolnatuurkunde
stopt met kernenergie en straling (behalve op een zestigtal scholen dat
deelneemt aan het experimenteerproject ‘Moderne Natuurkunde’). Veelal
ontbreekt daardoor in de schoolstof de inspiratie die uitgaat van de
belangrijke en nieuwe uitdagingen van het vakgebied in de 21e eeuw. Het
resultaat is een groeiende spanning tussen de schoolvakken en hedendaagse
natuurwetenschap zoals leerlingen die leren kennen uit hun eigen ervaring
(onder andere via de media).

Uitgangspunt voor vernieuwing
Zoals hierboven al aangegeven, heeft in het natuurwetenschappelijk
onderzoek en de technische toepassing daarvan de laatste decennia een
zeer wezenlijke verandering plaatsgevonden. Nieuwe ontwikkelingen en
toepassingen vinden we steeds meer op grensgebieden tussen de monodisciplines. Deels wordt dit gestuurd door vraagstellingen die vanuit de
samenleving worden gedefinieerd, maar ook in het fundamentele onderzoek
worden grenzen tussen vakgebieden overschreden. Zo heeft de deeltjesfysica
aan de theoretische kant een grote affiniteit met wiskunde, en berust
zij aan de experimentele kant op zeer geavanceerde technologie. In de
vastestoffysica is het onderscheid met scheikunde vaak moeilijk aan te geven,
en in de biowetenschappen spelen natuurkundige technieken en modellen
een steeds grotere rol. Deze veranderingen weerspiegelen zich in de functies
die natuurwetenschappers en technici vervullen in de maatschappij.
Het is dus van belang bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolcurriculum
een niet al te grote nadruk te leggen op het onderscheid tussen de
verschillende vakgebieden, maar duidelijk te maken dat i) de natuurkunde
met andere vakgebieden samenhangt en dat het begrip van verschijnselen
vaak niet alleen natuurkundige kennis, maar ook scheikundige en biologische
kennis vereist, en ii) het leren gebruiken van (wiskundige) modellen voor
het verklaren en voorspellen van verschijnselen om ons heen van direct
nut is in andere vakgebieden dan alleen de (traditionele) natuurkunde.
Dit kan geïmplementeerd worden door contexten te kiezen uit andere
vakgebieden waar natuurkundige concepten een belangrijke rol in spelen
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of waar modelvorming succesvol toegepast kan worden. We moeten ons
ook realiseren dat leerlingen die na 2010 voortgezet onderwijs volgen,
voorbereid moeten worden op een toekomst waarin natuurwetenschap en
technologie er anders uit zullen zien dan nu.

Rol van de leraar
De boven geschetste uitgangspunten voor vernieuwing moeten gerealiseerd
worden binnen de kaders van de nota Koers VO, De leerling geboeid, de
school ontketend. Daarin schetst de minister de toekomst van het voortgezet
onderwijs. De boodschap luidt dat de leerling centraal staat. Die leerling
moet zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien en een zo hoog mogelijk
diploma halen.
Het doel is om jonge mensen zodanig voor te bereiden op onze samenleving,
dat zij daarin een volwaardige rol kunnen vervullen. Daarvoor krijgen
scholen meer ruimte om in het belang van de leerling vernieuwingen in
gang te zetten, waarbij de overheid globale doelstellingen (eindtermen en
kerndoelen) stelt. Scholen krijgen binnen deze kaders de ruimte om hun
eigen professionele beleidskeuzes te maken, bijvoorbeeld over de inrichting
van het onderwijsproces en de organisatie die hiervoor nodig is.
Minder centrale regelgeving betekent dat scholen zelf meer keuzes inzake
onderwijsvernieuwing of professionalisering van het personeel kunnen
maken. Het is echter de vraag of de leraren in deze koerswijziging van
de bestuurlijke verhoudingen tussen scholen en overheid werkelijk de
noodzakelijke ruimte krijgen voor de gewenste onderwijsvernieuwing. De
ervaring leert dat verandering van het onderwijs op school veel tijd kost
en die is in de huidige verhoudingen niet aanwezig, behalve bij scholen
die deelnemen aan speciale stimuleringsprogramma’s zoals het Universum
Programma van het Platform Bèta Techniek.
Koers VO stelt terecht dat onderwijsvernieuwing wordt gedragen door de
ervaring en vakmanschap van goede docenten. Maar ook goede docenten
moeten de tijd krijgen om via aanvullende scholing nieuwe vakkennis
en didactische inzichten te verwerven die nodig zijn om de onderwijs
vernieuwing gestalte te geven. Het doel is dat natuurkundedocenten,
meer dan nu, de kans krijgen hun eigen onderwijs in te richten en samen
met de andere bètadocenten een visie te ontwikkelen op het leren van
natuurwetenschappen.
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Omdat dit een cruciale voorwaarde is voor het slagen van onderwijsvernieuwing, is het wenselijk dat de overheid voor de professionalisering van
leraren een algemeen kader stelt. Juist voor een vak als natuurkunde, dat
continu verandert onder invloed van wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen, is het van belang dat leraren in nauw contact staan met de
natuurkundige gemeenschap en in het bijzonder de academische wereld om
zo hun kennis aan te kunnen scherpen en inspiratie op te kunnen doen. De
universiteiten zouden het tot hun verantwoordelijkheid moeten rekenen
voor docenten een breed programma van deskundigheidsbevordering aan te
bieden, zowel didactisch als vakinhoudelijk.
Wij vragen de overheid, in overleg met de schoolleiders algemene afspraken
te maken over de vraag hoe deze deskundigheidsbevordering een
structureel deel kan zijn van de onderwijstaak en hoe dit zich kan vertalen
in het carrièreperspectief van leraren binnen de school. Dit algemene kader
moet garanderen dat de leraar de ruimte krijgt voor de ontwikkeling van de
vereiste kwalificaties in de verschillende rollen van deskundige, docent, coach,
ontwikkelaar en vernieuwer en dat dit zichtbaar is in de arbeidsvoorwaarden.
Met een dergelijke zekerheid krijgt het leraarsberoep nieuw elan. Dit zal een
positieve uitwerking hebben op het aanzien van het beroep van leraar en op
de toestroom van jonge leraren in de natuurwetenschappelijke vakken.

Rol van het examen
De autonomievergroting voor de scholen biedt kansen voor vernieuwing
maar tegelijk ook dreigt het gevaar dat de differentiatie in lesinhouden
tussen scholen te groot wordt. De Onderwijsraad (2004) stelt in zijn advies
van 2004 dat het centraal examen een garantie voor kwaliteit moet blijven en
een gegarandeerde toegang moet blijven bieden tot het vervolgonderwijs en
de arbeidsmarkt (doorstroomrecht). Dit impliceert dat het centraal examen
in de toekomst als systeem van ‘kwaliteitsborging’ bij afsluiting van het
leerproces ervoor moet zorgen dat scholen de ruimte voor de eigen invulling
van het onderwijskundig proces op een verantwoorde wijze invullen.
In de uitwerking van Koers VO voor de examens is de minister voornemens
ook voor de examens meer ruimte te geven aan scholen door een nieuwe
balans tussen centraal examen en schoolexamen. De eindtermen zullen
minder gedetailleerd en alleen op hoofdlijnen geformuleerd worden.
De stof en/of omvang van het centraal examen per vak wordt beperkt.
Scholen hebben belang bij het op deze wijze flexibiliseren van examens. De
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samenleving heeft echter groot belang bij standaarden en ook bij efficiënte
manieren om informatie over vaardigheden van mensen uit te wisselen.
Het rapport van de Cito-groep Voortgezet Onderwijs (2004) verwoordt
deze tegenstelling in de vraag: hoeveel kunnen beoordelingen – en daarop
gebaseerde examens – van elkaar verschillen, om door niet-experts toch als
gelijkwaardig beoordeeld te worden?
Bij een grotere variatie aan leerwegen neemt de behoefte toe aan centrale
examens, schrijft de Onderwijsraad, en wij zijn het hiermee eens. Een algemeen
uitgangspunt is: hoe heterogener de lesmodulen, des te groter de noodzaak
van een duidelijke standaard. Het ontbreken van duidelijke leerstandaarden
zal eerder belemmerend dan bevorderend werken voor de doorstroom van
leerlingen naar vervolgopleidingen. In algemene zin maken standaarden het
mogelijk om heel verschillende componenten onderling te combineren, zodat
met een grote variatie aan combinaties meer maatwerk mogelijk is.

1.3 Hoofdlijnen voor vernieuwing
Doelstelling van het profielvak Natuurkunde
In de moderne westerse samenleving dient kennis van natuurwetenschap
en techniek deel uit te maken van de culturele bagage die op school wordt
onderwezen. De verdieping van deze kennis in de natuurwetenschappelijke
profielen van havo en vwo moet voor leerlingen de basis zijn om te kunnen
kiezen voor een scala van vervolgstudies en beroepen, binnen en buiten de
sector natuurwetenschap en techniek.
Het nieuwe schoolvak natuurkunde zal, samen met de andere natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde, aan leerlingen in de profielen NT en NG
van de Tweede Fase van havo en vwo een beeld moeten geven van:
- de basisprincipes en begrippen van het natuurwetenschappelijk denken
en de natuurwetenschappelijke methode, inclusief technisch ontwerpen;
- de opleidingen en beroepen waartoe de N-profielen toegang geven;
- de functie van natuurwetenschap en techniek in de hedendaagse
maatschappij en de wisselwerking tussen onderzoek en toepassing.
Omdat niet alle leerlingen in de N-profielen hun carrière zullen kiezen in
wetenschap of techniek moet het profielvak natuurkunde zich richten op twee
doelgroepen: op de toekomstige gespecialiseerde natuurwetenschappelijke
en technische kenniswerkers en op de grotere groep van hoger opgeleiden
voor wie natuurwetenschappelijke en technische kennis noodzakelijk is om te
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kunnen functioneren in de moderne kennismaatschappij. Gemeenschappelijk
voor beide doelgroepen is dat leerlingen inzicht krijgen in de fysieke
werkelijkheid om hen heen en de daarvoor noodzakelijke sleutelinzichten
en -vaardigheden tot ontwikkeling brengen. Het gaat met name om
probleemoplossende vaardigheden zoals ontdekken, analyseren, interpreteren
en toepasbaar maken van natuurverschijnselen. Deze vaardigheden moeten
zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen vanuit verwondering en
betrokkenheid.

Leeromgeving
Om leerlingen blijvend te interesseren voor natuurwetenschap en techniek
moeten vorm en inhoud van het onderwijs ruimte bieden aan de fascinatie
en nieuwsgierigheid van de leerlingen en aan verschillen tussen leerlingen
daarin. Vorm en inhoud moeten daarbij op elkaar zijn afgestemd. Dit is in
het natuurwetenschappelijk onderwijs minder vanzelfsprekend dan het
lijkt. Voor veel leerlingen bestaat de natuurkunde uit de leerboeken uit
een verzameling feiten en stelligheden waar niet meer over te discussiëren
valt; de natuurkunde als vakgebied lijkt grotendeels af, de belangrijkste
natuurwetten zijn, vaak lang geleden, al ontdekt. Het is voor leerlingen
moeilijk te zien wat nog de uitdaging kan zijn.
Het is bekend uit didactisch onderzoek dat:

• leren wordt bevorderd door leerlingen te confronteren met een complex aan ervaringen
die rijk aan inhoud en authentiek zijn, en aansluiten bij hun interessen;
• leren wordt bevorderd als leerlingen een persoonlijke uitdaging kunnen vinden in de 		
aangeboden inhoud en leeractiviteiten;
• het inzicht wordt bevorderd door activerende leervormen; intensieve analyse van 		
een authentiek probleem vanuit verschillende invalshoeken bevordert de verankering en
internalisering van nieuwe informatie.

De huidige manier van onderwijs geven in de natuurwetenschappelijke
vakken laat hier kansen liggen. Cruciaal daarbij is een onderscheid te maken
tussen wetenschap als menselijke activiteit en wetenschap als canon van
kennis die door deze activiteit tot stand is gekomen en komt. De traditie in
het natuurwetenschappelijk onderwijs is om het product van wetenschap
voorrang te geven boven het proces; om geaccepteerde kennis te stellen
boven kennis-in-wording; om het antwoord te stellen boven de vraag.
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Het aanspreken van een brede groep leerlingen vergt een andere inrichting van het lesprogramma en een andere onderwijsmethodiek, die een
doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw moet garanderen. Om de
wetenschap als activiteit reliëf te geven moet de natuurkunde en de daarmee
verbonden technologie worden ingebed in aansprekende maatschappelijke,
beroepsgerichte, en onderzoeksgerichte contexten die onderzoeken en
ontwerpen stimuleren. Natuurwetenschap en techniek geven inzicht in de
natuurprocessen en de wijze waarop die beïnvloed worden door menselijk
handelen. De natuurwetenschap biedt naast een beschrijving ook een
raamwerk van beginselen en methoden die het mogelijk maken om meer te
weten te komen en om nieuwe vragen systematisch te beantwoorden.

Aansluiting op de onderbouw
De verbreding en verdieping binnen het totaal van het bètaonderwijs
zouden een doorlopende leerlijn moeten volgen waarbinnen leerlingen zich
steeds beter bewust worden van hun eigen interessen en ambities. Deze
leerlijn begint in het basisonderwijs en loopt via de onderbouw en de derde
klas door in de profielvakken binnen NG en NT naar een nieuw geïntegreerd
bètavak dat aansluit op de vervolgopleidingen. Tot nu toe is er van een
dergelijke doorlopende leerlijn niet veel terechtgekomen. Daarom is het
van groot belang nu aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs. Daar ontstaat op 1 augustus 2006 een nieuw
wettelijk regime gebaseerd op de adviezen van de Taakgroep Vernieuwing
Basisvorming. De vakken Natuurkunde, Scheikunde en Biologie maken,
evenals Techniek en Verzorging, in het nieuwe eerste en tweede leerjaar van
het voortgezet onderwijs deel uit van het kerncurriculum voor alle leerlingen.
Daarvoor zijn nieuwe kerndoelen geformuleerd binnen het leergebied Mens
en Natuur (zie bijlage 2)
Het derde jaar vervult de spilfunctie tussen contextrijk onderbouwonderwijs
en de inrichting van het onderwijs vanaf het vierde leerjaar; hier zal geen
breukvlak moeten ontstaan maar een doorlopende leerlijn. De derde klas is
cruciaal om bij leerlingen interesse te wekken voor een keuze voor de Nprofielen. Hier ligt een zwaartepunt voor de onderwijsvernieuwing van de
bètavakken met het oogmerk een goede profielkeuze van de leerlingen
mogelijk te maken. Hier ligt ook een kans om bij meisjes de belangstelling
voor natuurwetenschappen en wiskunde te vergroten. De nieuwe profielvakken moeten op deze ontwikkeling aansluiten en door goed gedefinieerde
inhoudelijke begintermen richting geven aan het onderwijs in de derde klas.
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Dit biedt kansen voor vernieuwing van het programma vanaf de derde klas
én voor betere afstemming op de specifieke mogelijkheden van havo- en
vwo-leerlingen.

Het onderscheid tussen havo en vwo
De havo- en vwo-examenprogramma’s zijn twee onderscheiden programma’s
die gelijktijdig ontwikkeld zullen worden, maar met een verschillende inhoud.
Het mag niet zo zijn dat het havo-programma een afgeleide wordt van het
vwo-programma. Het onderscheid tussen de twee examenprogramma’s
wordt bepaald door het verschil tussen havo- en vwo-leerlingen en het
verschil in nadruk van de HBO- en WO-vervolgopleidingen: beroepsgericht
versus wetenschappelijk.
Voor leerlingen op havo en vwo weerspiegelen deze verschillen in
gerichtheid zich ook in verschillen in motivatie. Vwo-leerlingen worden
veelal gemotiveerd door nieuwsgierigheid, het werken met generalisaties,
het ontwikkelen van modellen en de wens een fundamenteel begrip te
verwerven van de wereld om hen heen. Havo-leerlingen laten zich in het
algemeen motiveren door doen, het gebruiken van modellen, het plezier
van dingen creëren en de wens om praktische oplossingen uit te werken
voor concrete (menselijke) problemen. De havo-leerling gebruikt wiskunde
vooral als gereedschap, voor de vwo-er is wiskunde ook een taal. Dit verschil
in motivatie tussen havo- en vwo-leerlingen zal aandacht moeten krijgen bij
elk facet van het nieuwe examenprogramma.
Op het niveau van doelstellingen zullen de natuurkundeprogramma’s voor
havo en vwo gebaseerd moeten zijn op dezelfde uitgangspunten. Het
verschil tussen havo- en vwo-onderwijs komt tot uitdrukking in de diepte
van de stof, de mate van uitdaging die deze de leerlingen biedt en de
aard van de gekozen contexten. Ook de balans tussen de aandacht voor
toegepaste en theoretische contexten en concepten zal verschillen. Zowel
havo- als vwo-leerlingen hebben baat bij contexten die hen aanspreken
op hun respectievelijke kwaliteiten. Naast beroepsgerichte contexten
voor beide groepen zullen de contexten voor havo meer maatschappelijk
en toepassingsgericht zijn en voor vwo, en dan vooral in de laatste twee
leerjaren, meer theoretisch en onderzoeksgericht.
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Technisch ontwerpen
Traditioneel wordt binnen de natuurwetenschappelijke vakken vrij veel
aandacht besteed aan de manier waarop natuurwetenschappers door onderzoek kennis verwerven. Technisch ontwerpen als bezigheid van ingenieurs
is tot nu toe in het lesprogramma weinig van de grond gekomen. In het
overladen en versnipperd examenprogramma van nu is er naast de reguliere
leerstof te weinig tijd voor.
Natuurwetenschap en techniek hebben een verschillende oriëntatie.
Eenvoudig geformuleerd hebben de natuurwetenschappen tot doel de
fysische wereld om ons heen te begrijpen en heeft de techniek tot doel deze
wereld te veranderen. De opbrengst van natuurwetenschappelijk onderzoek
is kennis, de opbrengst van technische ontwerpactiviteiten bestaat uit
producten. Voor leerlingen weerspiegelen deze verschillen in gerichtheid
ook verschillen in motivatie.
Ontwerpproblemen kennen geen unieke oplossingen. Het gaat om het
zoeken naar het beste alternatief uit meer mogelijke uitwerkingen.
Leerlingen moeten daarom in staat zijn alternatieve uitwerkingen voor een
gegeven ontwerpprobleem te verzinnen. Om deze uitwerkingen op hun
effectiviteit te kunnen beoordelen, is kennis van materialen en constructies
nodig. Aan deze behoefte kan de natuurkunde een bijdrage leveren. Zo kan
de gegeven ontwerpvraag een context bieden die bijdraagt aan het leren
van natuurkundige begrippen en modellen.
Veel leerlingen waarderen technisch ontwerpen omdat zij binnen de
ontwerpopdrachten zelfstandig, actief en creatief kunnen leren. In het
bijzonder in het profiel NT, zowel bij havo als vwo, zou technisch ontwerpen
naast onderzoeken meer aantrekkingskracht kunnen krijgen door het een
duidelijke plaats in het programma te geven. Het Technasium heeft inmiddels
ministeriële toestemming gekregen voor een examenvak onderzoeken &
ontwerpen voor alle scholen die volgens het Technasiummodel werken.
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2

Het ontwerp van een nieuw programma
In dit hoofdstuk doen we uitspraken over de inhoud van de nieuwe
programma’s en de categorieën waarin onze keuzen worden vormgegeven.
Deze zijn:
• de hoofddoelstellingen waaraan de programma’s moeten bijdragen;
• de contexten die om verschillende redenen relevant zijn als uitgangspunten
voor natuurkunde in het voortgezet onderwijs;
• de kernconcepten die de natuurkunde van deze tijd typeren en die relevant
zijn voor het voortgezet onderwijs;
• de activiteiten die typerend zijn voor de beoefening van de natuurkunde.
Deze categorieën en hun onderlinge samenhang worden in de volgende
paragrafen gedefinieerd en ingevuld.
Wij sluiten daarin aan bij de keuze voor een context-conceptbenadering
van de Commissies voor scheikunde en voor biologie. Uitgangspunt van
dit onderwijsmodel is dat concepten en contexten structuurbepalend zijn
voor een samenhangend examenprogramma. De redenering is dat als
concepten, contexten en hun onderlinge relaties zijn bepaald, daarmee de
ruimte is vastgelegd waarbinnen lesmateriaal voor havo en vwo kan worden
ontwikkeld. Binnen deze ruimte hebben docenten of auteurs van lesmateriaal
de vrijheid een didactische benadering te kiezen. Daarbij moet opgemerkt
worden dat het examenprogramma een goede onderwijspraktijk wel kan
bevorderen, maar niet afdwingen. De praktijk van het onderwijs blijft
afhankelijk van de didactische uitwerking door docenten en auteurs, en van de
keuzen van docenten, deels bij de voorbereiding van het onderwijsmateriaal,
deels geïmproviseerd bij de lessituaties die zich aandienen.

2.1 Doelstellingen en criteria
Doelstelling
In hoofdstuk 1.3 is de doelstelling benoemd voor het natuurwetenschappelijk
onderwijs. Voor het schoolvak natuurkunde wordt die betrokken op de
eisen uit de discipline, de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en de
maatschappelijke relevantie. Hieronder worden deze componenten van de
doelstelling nader beschreven:
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1. Natuurkunde als discipline en voorbereiding op vervolgstudies
Voor veel studies is het van belang dat leerlingen concepten en methodes
hebben leren hanteren als middelen om verschijnselen in natuur en techniek
te verklaren, te begrijpen en te voorspellen. Het zelf experimenteel onderzoek
doen, het leren modelleren en ontwerpen speelt daarbij een essentiële rol.
Hierin heeft het schoolvak natuurkunde in de natuurprofielen een taak,
die aansluit bij die van de andere natuurwetenschappelijke vakken. Het
onderscheidende kenmerk van de natuurkunde is de nadruk op vereenvoudiging
en wiskundige formalisering van de modellen en theorieën. Het is een
wezenlijk kenmerk van de natuurkunde dat de belangrijkste grondbeginselen
een wiskundige vorm hebben. Formules zijn in de natuurkunde dus niet
allereerst rekenvoorschriften, al worden ze in de schoolpraktijk vaak wel zo
gehanteerd, maar een taal waarin concepten en theorieën geformuleerd
en begrepen kunnen worden (zie voor een nadere uitwerking bijlage 5).
2. Natuurkunde als bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling
Natuurwetenschappelijke vorming is ook voor wie niet doorgaat in een
exacte studie van belang. Allereerst kan zulke vorming bijdragen aan het
vermogen tot analyseren en het oplossen van problemen. Daarnaast kan zij
in alledaagse zaken nuttig zijn, bijvoorbeeld om veilig te kunnen handelen
in het verkeer of beslissingen te kunnen nemen bij de aanschaf van artikelen.
Verder moet er rekening mee gehouden worden dat leerlingen in de leeftijd
15+ bezig zijn zichzelf en de wereld te ontdekken, en op zoek naar wie zij
zijn en willen worden. Het schoolvak natuurkunde moet hen de gelegenheid
geven uit te vinden of natuurkunde past bij hun eigen interessen en
ambities. Daarom moet het curriculum leerlingen de ruimte geven om
zich te verdiepen in een aantal onderwerpen die niet al op voorhand zijn
voorgeschreven. Daarbij hoort dat natuurkunde bijdraagt aan de oriëntatie
op studies en beroepen op terreinen waar natuurkundigen werkzaam zijn:
in het onderzoek, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Het vak moet
zichtbaar maken dat natuurkundigen in die gebieden vaak onderdeel zijn
van een interdisciplinair team, hoe natuurkundige kennis wordt toegepast
en hoe natuurkundige systemen vanuit een fundamenteel gezichtspunt
worden bestudeerd.
3. Natuurkunde als onderdeel van de cultuur
Het voortgezet onderwijs heeft mede als functie dat leerlingen inzicht
verwerven in de kennis en cultuur die onze samenleving in de loop van
de geschiedenis heeft opgebouwd, tegenwoordig ook wel de Canon
genoemd als datgene wat iedereen zou moeten weten. Het onderwijs in de

30 I Natuurkunde leeft

natuurwetenschappelijke vakken heeft ook als doel leerlingen kennis te laten
maken met de grote ontdekkingen in de natuurwetenschappelijke vakken
en de daarmee samenhangende culturele en technologische ontwikkelingen
die de moderne maatschappij in hoge mate beïnvloeden.
De uitwerking van deze doelstellingen moet er toe leiden dat leerlingen
het vak natuurkunde waarderen, dat docenten het vak met plezier geven,
en dat jongeren gemotiveerd kiezen voor een exacte studie. Een effect van
het nieuwe natuurkundeonderwijs moet ook zijn, dat het natuurkundigen
aantrekt voor het beroep van docent; het onderwijs moet niet alleen
wervend zijn voor leerlingen, maar moet ook afgestudeerde natuurkundigen
ertoe aanzetten te kiezen voor het leraarsberoep.

Ontwerpcriteria
In evaluaties van het natuurwetenschappelijk onderwijs in het VO komt
telkens weer een gebrek aan actualiteit en praktische toepassing naar
voren. Voor het schoolvak natuurkunde is de meest recente analyse van de
problemen uitgevoerd in het SLO-project Nieuwe Natuurkunde (Brouwers
e.a., 2002). Leerlingen vinden veel van het onderwijs abstract en complex en
kunnen daardoor niet goed beoordelen of wat ze krijgen aangeboden nu
wel betekenis voor hen heeft of niet. Te geringe relevantie resulteert in een
te geringe betrokkenheid en daarmee desinteresse.
De knelpunten uit deze en andere analyses kunnen vertaald worden naar
een aantal uitgangspunten voor de nieuwe programma’s voor havo en
vwo die als ontwerpcriteria bij de selectie van inhouden kunnen dienen.
Geordend naar de drie onderdelen van de hoofddoelstelling van het nieuwe
natuurkundeprogramma zijn de ontwerpcriteria:
Natuurkunde als discipline en voorbereiding op vervolgstudies
De programma’s
1. laten het formaliserende, experimentele en kwantificerende karakter
van de natuurkunde, en de verwevenheid met de wiskunde zien;
2. bieden inhoud die van belang is voor de leerlingen als eindonderwijs en
als voorbereiding op een vervolgstudie;
3. maken de verwevenheid in inhoud, werkwijze en toepassingen met
andere natuurwetenschappelijke disciplines zichtbaar;
4. ondersteunen technisch ontwerpen als leeractiviteit;
5. inspireren een leerlijn vanaf de derde klas;
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6.

blijven zich vernieuwen en bieden ruimte om in te spelen op de
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en de technologie.

Natuurkunde als bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling
De programma’s
7. stimuleren tot onderwijsuitvoering in een – ook technisch – modern
vormgegeven leeromgeving;
8. laten ruimte voor uitwerkingen voor jongeren met verschillende
interessen; zij maken met name het vak voor meisjes aantrekkelijker dan
tot dusverre;
9. bieden ruimte aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van
onderzoeken, modelleren, ontwerpen en zelfstandig leren;
10. geven een beeld van beroepsmogelijkheden.
Natuurkunde als onderdeel van de cultuur
De programma’s
11. laten leerlingen kennismaken met de ontdekkingen in de natuurwetenschappelijke vakken en de daarmee samenhangende culturele en
technologische ontwikkelingen;
12. illustreren de bruikbaarheid en de betekenis van de natuurkunde voor
tal van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen;
13. maken wervend onderwijs mogelijk, en dragen bij aan de waardering
van natuurkunde in het algemeen, en aan de populariteit van het
schoolvak in het bijzonder.
Deze criteria zullen een leidraad moeten zijn voor het ontwerp van de
nieuwe natuurkundeprogramma’s voor havo en vwo.

Kennisontwikkeling
Het natuurkundeonderwijs moet leerlingen laten ervaren dat wetenschap en
de toepassingen daarvan zich voortdurend verder ontwikkelen en nooit af
zijn. Dit is niet alleen belangrijk omdat de ontwikkelingen en toepassingen
in het vakgebied kunnen appelleren aan de persoonlijke belangstelling
van leerlingen, maar ook vanwege hun maatschappelijke relevantie.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen in 400 à 500 uur het proces
van kennisontwikkeling binnen de hedendaagse natuurkunde niet geheel
doorgronden. Wetenschap ontwikkelt zich als het leren van een collectief,
op tijdschalen van decennia, door waarneming, nadenken en nader
onderzoek. Maar er is wel een verwantschap tussen de wetenschappelijke
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kennisontwikkeling en het individuele leerproces, in die zin dat leerlingen
op een gegeven moment een selectie uit de theorieën en de daarin passende
concepten kennen, en in relevante situaties kunnen toepassen.
Abstracte concepten kunnen ontstaan door analyse en reductie van collecties
verklaringen voor individuele verschijnselen: de inductieve weg. Nieuwe
concepten leveren dan door deductie voorspellingen op, die toetsbaar zijn in
experimenten of observaties, en toepassingen in nieuwe ontwerpen. In het
onderwijs komen de bouwstenen van deze cyclus terug, maar in een ander
tempo, een andere programmering, en in hoge mate in scène gezet. Het kan
niet van leerlingen verwacht worden dat zij natuurkundige begrippen op
een hoog abstractieniveau langs inductieve weg zelf ontdekken. En ook bij
de waarnemingen en experimenten krijgen zij in het natuurkundeonderwijs
een relevante selectie aangeboden, al zouden leerlingen daar de vrijheid
moeten hebben om verschijnselen die interessant lijken aan nader onderzoek
te onderwerpen.

ervaring
waarneming, experiment

voorspelling
ontwerp

kennisdomein

analyse
herkenning

hypothese, theorie, model
abstractie
Figuur 1. De cyclus van wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Een belangrijke taak van het natuurkundeonderwijs is leerlingen het inzicht
te verschaffen dat de natuurkunde werkt met een model als hanteerbare
representatie van de werkelijkheid. De taal van de wiskunde dient om het
model te beschrijven. De toetssteen voor het model is het experiment; een
goed bedacht en uitgevoerd experiment bepaalt of het model voldoet
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en goed bevonden wordt. Modelleren wordt niet alleen gebruikt in de
natuurkunde. Ook economen, medici en wiskundig analisten werken
met modellen. Overal waar de werkelijkheid te gecompliceerd is om
rechtstreeks te begrijpen en verwerken, worden modellen gebruikt. Het
werken met modellen en experimenten is een basisvaardigheid die in vele
beroepssituaties van pas komt.
Al naar gelang de interesse en het abstractievermogen van de leerling
kan deze verder in het proces van analyse en theorievorming komen, dan
wel zich meer concentreren op vaardigheden als maken en ontwerpen.
De technologische ontwerpcyclus is een geheel eigen proces dat loopt van
kennis via ontwerpen en testen, en dan naar een verbeterd ontwerp, met als
doel een technisch product of uitvinding. Ook bij ontwerpen van technische
apparaten is natuurkundige kennis en inzicht nodig om te begrijpen hoe
dingen werken en om goede oplossingen te kunnen uitwerken voor concrete
problemen. De oplossing van realistische problemen vindt in toenemende
mate plaats in interactie met de scheikunde, biologie en de wiskunde.

2.2 Conceptueel kader
Achtergrond
Een contextgerichte aanpak is in Nederland voor het eerst geïmplementeerd
in het Project Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON) voor de
natuurkunde in de zeventiger jaren. Hierin werd bewust gekozen voor meer
samenhangende en voor leerlingen meer herkenbare gebieden als bijdrage
aan de leerbaarheid en de toepasbaarheid van de natuurkunde. Het doel was
om bij leerlingen interesse voor de natuurwetenschap als onderdeel van hun
dagelijkse leefwereld te wekken en te behouden. In het kielzog van PLON
zijn er ook voor andere natuurwetenschappelijke schoolvakken contextrijke
lesmaterialen gemaakt. Ook in andere landen, vooral in Engeland en de VS
is de laatste decennia veel onderwijsmateriaal om natuurwetenschappelijke
concepten te onderwijzen ontwikkeld dat uitgaat van een herkenbare
context of toepassing.
Het WEN-programma, ontwikkeld door de Werkgroep Examenprogramma’s
Natuurkunde in de jaren ’80, hanteerde expliciet contextgebieden en
contextbegrippen. Het blijvende effect hiervan is dat in de basisvorming
veel contexten worden gebruikt, maar in de bovenbouw havo/vwo is de
rol van contexten tot op heden beperkter. De vakontwikkelgroepen voor
de eindtermen van de natuurwetenschappelijke vakken in de Tweede
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Fase (medio jaren ’90) zochten afstemming tussen de drie vakken door
gezamenlijke contextgebieden te hanteren. Voor de opbouw van de curricula
en het examenprogramma heeft dat echter nauwelijks consequenties
gehad. De stuurgroep voor de inrichting van de Tweede Fase constateerde
dat contexten de relevantie van het onderwijs voor de leerlingen weliswaar
vergroten, maar men hield toch vast aan de vakstructuur bij het formuleren
van het examenprogramma (Stuurgroep Profiel Tweede Fase, 1995).
Zowel voor PLON als voor een aantal buitenlandse methoden (onder andere
Salters Horners Advanced Physics) is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
contextgericht onderwijs en daaruit kunnen een aantal conclusies getrokken
worden (Wierstra, 1990; Bennett, Hogarth & Lubben, 2003):
• er zijn aanwijzingen dat contextgericht onderwijs de leerlingen meer
stimuleert en enthousiasmeert dan traditionele leermethoden;
• er zijn aanwijzingen dat dit leidt tot een positievere houding tegenover
natuurwetenschap in het algemeen.
Deze conclusies onderstrepen het belang van een programma dat vanuit
contexten is ingericht.
De onderzoeksresultaten houden echter ook de waarschuwing in dat
contextrijk onderwijs niet vanzelfsprekend leidt tot het verwerven van
geabstraheerd en breed toepasbaar inzicht in natuurwetenschappelijke
vraagstukken. Een derde conclusie luidt namelijk:
• er is geen bewijs dat contextrijk onderwijs in de natuurwetenschap een
positieve invloed heeft op de natuurwetenschappelijke begripsvorming of
op de transfer van kennis naar een andere context dan de aanleer-context.
Het ontwikkelen van een strategie om hiermee om te gaan zal onderdeel
moeten zijn van de curriculumontwikkeling. De uitdaging is een onderwijstraject te ontwerpen dat leerlingen de inhoudelijke motivatie biedt om
een samenhangend cognitief netwerk op te bouwen van begrippen en
vaardigheden en daarbij productief gebruik te maken van hun voorkennis en
ervaringen. Contexten zijn geen doel op zich, maar een middel om leerlingen
begrip van de natuurkunde bij te brengen en ze het vak te laten ervaren als
experimentele wetenschap.

Context-conceptbenadering
In de context-conceptbenadering fungeren de contexten als brug tussen de
(intuïtieve) begrippen en voorstellingen waar leerlingen al over beschikken
en natuurwetenschappelijke concepten en de bijbehorende denk- en
werkwijzen. Inzicht in verschijnselen, waarnemingen en ervaringen vindt
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plaats op het niveau van concepten; concepten vormen zo het kader voor de
kennisopbouw van het vak. In de natuurkunde krijgen concepten een goed
gedefinieerde formele betekenis in een theoretisch verband. Concepten
worden geconsolideerd door terugkoppeling naar verschillende contexten.
Wat wordt met de termen context, concept, leeractiviteit en context-conceptbenadering bedoeld?

Context

een praktijk, situatie of probleemstelling die voor leerlingen
betekenis heeft of krijgt door de uit te voeren leeractiviteiten.

Concept

een idee of beeld met een algemeen karakter (bijvoorbeeld
materie) dat kan zijn ontleend aan specifieke gebeurtenissen,
dan wel een logisch verband legt tussen andere concepten.

Leeractiviteit

een handeling waarbij voor een adequate uitvoering

(ook wel kortweg activiteit)

natuurkundige kennis is vereist, en waarin die kennis betekenis
krijgt, c.q. waarin die betekenis versterkt wordt.

Context-conceptbenadering

onderwijsmodel met als kern dat leerlingen duurzame
concepten leren hanteren door contexten en activiteiten die
hun een inhoudelijk motief geven voor het ontwikkelen van
hun conceptuele kennis.
(zie ook figuren 2 en 3, tabel 1)

De processen die in de context-conceptbenadering tot diepe begripsvorming
leiden worden inzichtelijk gemaakt in de bekende leercyclus van Kolb (1984).
Het onderliggende idee is dat de processen van leren, transformeren en
begrijpen tot stand komen door middel van een geïntegreerde cyclus in
vier fases. Het begint bijvoorbeeld met (1) een concrete hier-en-nu-ervaring,
gevolgd door (2) reflectieve observaties betreffende de ervaring. Vervolgens
worden de gegevens (3) geanalyseerd. De conclusies uit deze analyse leiden
tot abstracte begripsvorming omtrent de situatie waarin de ervaring werd
opgedaan. In deze nieuwe kennis worden begrippen en concepten verwerkt
die kunnen leiden tot actief vragen stellen en de situatie opnieuw bezien (4).
De nieuwe kennis wordt geconsolideerd door terugkoppeling naar andere
situaties en ervaringen. Een cyclus kan ook in een andere fase starten, een
leerling kan bijvoorbeeld vanuit een abstractie over nieuwe voorspellingen
nadenken, en daar een experiment bij zoeken, of al experimenterend op
verrassende nieuwe ervaringen stuiten.
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De vier stappen in het Kolb-model moeten niet opgevat worden als een
voorschrift voor leren en onderwijs. Zij vormen een aanwijzing voor de docent
voor het ontwikkelen van een didactische aanpak die de verschillende fasen
in het leerproces (oriëntatie, uitwerking, verdieping en verankering) in een
of andere vorm aan bod laat komen. Uiteindelijk zal kennis alleen blijvend

context
concrete ervaring

actieve
experimentatie

kennisdomein

reflectieve
waarneming

abstracte conceptualisatie
concept

Figuur 2. Leermodel volgens Kolb. De termen Contexten en Concepten zijn
toegevoegd om de correspondentie met de terminologie in dit rapport toe te lichten.

zijn als een leerling zich deze kennis eigen heeft gemaakt door reflectie en
actief toepassen. Worden stappen overgeslagen of te snel doorlopen, dan
daalt het leerrendement. Dat is te begrijpen: ervaring wint aan waarde door
erover na te denken; inzichten worden pas echt bruikbaar als ze worden
uitgeprobeerd en getoetst. In dat opzicht is het Kolb-leermodel te zien als
een cyclisch model, of beter een spiraal van toenemend inzicht dat zich
kan uitstrekken over opeenvolgende leerjaren waarin wordt gebouwd aan
verdieping van begrippen en concepten.
In de nieuwe natuurkunde moet als doel gesteld worden dat leerlingen
op havo en vwo de natuurkunde leren door deze te beoefenen; dat
kan zijn experimenteren, voorspellen of iets ontwerpen om zich zo de
denk- en werkwijze van de natuurkunde eigen te maken. Evenals in het
visiedocument biologie wordt daarom naast concept en context ook het
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begrip activiteit gehanteerd. Onder een activiteit −als onderdeel van het
natuurkundeonderwijs− wordt een handeling verstaan waarbij voor een
adequate uitvoering natuurkundige kennis is vereist, en waarin die kennis
betekenis krijgt, c.q. waarin die betekenis versterkt en verankerd wordt.
Om welke kennis het daarbij gaat, wordt bepaald door de contexten, met
(kern)concepten als richtsnoer.
Actieve exploratie

Theoretische reflectie

Waarnemen

Redeneren

Meten

Reduceren

Experimenteren

Analyseren

Berekenen

Ordenen

Simuleren

Interpreteren

Modelleren

Benaderen

Ontwerpen

Schatten

Rapporteren

Hypothetiseren

Tabel 1. Activiteiten die centraal staan in de natuurkunde.

Zulke activiteiten kunnen plaatsvinden in practica, in complexere onderzoeksopdrachten, bijvoorbeeld in een groep, en in ontwerpopdrachten. Maar
ook deelactiviteiten kunnen bijdragen, zoals het inpassen in een onderzoek
van de resultaten van een zoekprogramma op internet. De activiteiten
kunnen kleine goed geprogrammeerde stappen betreffen, bijvoorbeeld
gericht op de verheldering van een bepaald begrip als het vectorkarakter
van krachten, of complexer en opener zijn, zoals onderzoeken of ontwerpen
in een vakoverstijgende vraagstelling.
Het goed kunnen uitvoeren van deze activiteiten legt een aantal kernvaardigheden van de natuurkunde vast die in het examen moeten worden
getoetst. Dit pleit ervoor om in het onderwijsprogramma naast aandacht
voor cognitieve vaardigheden van leerlingen ook ruim aandacht te geven
aan het ontwerpen, zelf experimenteren en modelleren. Dit moet in het
nieuwe examenprogramma meer zijn dan alleen een lijst van te toetsen
vaardigheden. Ontdekkend leren werkt motiverend en ondersteunt de
leercyclus. De context bepaalt de ruimte waarbinnen het leren en de
bijbehorende activiteiten plaatsvinden.
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Contexten
Een context is een situatie die gebruikt wordt om vakkennis te onderwijzen.
Contexten hebben als functie het inhoudelijk motiveren en geboeid
houden van leerlingen en het bieden van een herkenbare startsituatie
binnen een duidelijk kader waarin leerlingen weten wat van hen verwacht
wordt. Een context moet dus een herkenbare samenhang hebben met de
gestructureerde kennis die leerlingen al hebben. Contexten geven ook
betekenis aan begrippen en illustreren de toepassing van begrippen in
diverse situaties (andere kennisdomeinen of toepassinggebieden). Contexten
kunnen een rol vervullen aan het begin, tijdens en bij de afronding van
het leerproces. Ze kunnen worden gekozen vanuit het perspectief van
de inhoud (bijvoorbeeld het Newtoniaanse wereldbeeld), maar kunnen
ook worden geselecteerd vanuit het functionele belang van een bepaalde
context (bijvoorbeeld het kunnen inschatten van de risico’s en de voordelen
van het gebruik van ioniserende straling in een medische context).
Geordend naar situaties waar contexten zich op richten worden onderscheiden:

Leefwereldcontexten

Situaties die leerlingen uit hun dagelijks leven herkennen en die
aansluiten bij hun belevingswereld.

Beroepscontexten

Situaties ontleend aan een maatschappelijke functie waarbij
natuurkundige kennis wordt gebruikt om producten en diensten te
leveren.

Toepassingsgerichte en

Situaties waarin de toepassingen van de natuurkunde in andere

technologische contexten

wetenschappen en de technologie centraal staan. Deze contexten
en de daarmee geassocieerde handelingspraktijken zijn met name
functioneel voor het havo onderwijs.

Onderzoekscontexten

Situaties die zijn verbonden met de wetenschappelijke disciplines
waaruit de natuurwetenschappelijke schoolvakken zijn afgeleid.
Zij zijn met name voor het vwo van belang. Doel is dat leerlingen
een goed beeld krijgen van het huidige natuurkundige onderzoek.
Deze contexten kunnen laten zien dat natuurkundig onderzoek
spannend is en volop in beweging.

Didactische contexten

Situaties die vooral (gedachte-)experimenten bevatten die geheel
gericht zijn op de verheldering van natuurkundige begrippen en
relaties. De golfbak is er een voorbeeld van, of een tralieproef met
metingen en berekeningen.

Tabel 2 licht deze indeling toe met enkele voorbeelden.

Visie op natuurkunde in havo en vwo I 39

Deze typen contexten zijn niet voor alle leerlingen in dezelfde mate van
belang. Het belang is ook afhankelijk van de fase in hun schoolloopbaan.
De relevantie wordt enerzijds bepaald door het kennisdomein en de
bijbehorende handelingen, en anderzijds door de vraag op welke vervolgopleidingen de leerlingen zich richten. Vwo-leerlingen, bijvoorbeeld, richten
zich op een wetenschappelijke opleiding en op de beroepen waarvoor zij
zich kunnen kwalificeren. Hierbij moet het probleem onderkend worden dat
de kennis van leerlingen van beroepsgerichte of leefwereldcontexten kan
verschillen al naar gelang hun maatschappelijke achtergrond. De leraar zal
daarom in de specifieke lessituatie voldoende vrijheid moeten hebben in het
gebruik van contexten om hier op in te kunnen spelen.
De uitwerking van contexten zal in belangrijke mate overgelaten worden
aan docenten en auteurs van lesmateriaal. In het concept-examenprogramma
zullen wij slechts een beperkt aantal keuzen maken voor typen contexten,
op grond van de ontwerpcriteria in paragraaf 2.1, in het bijzonder:
1. Inhoudelijke criteria, aansluitend bij de doelstellingen zoals eerder
geformuleerd;
2. Didactische criteria: het motiveren en geboeid houden van leerlingen en
het effectief leren van begrippen en fysische werkwijzen;
3. Criteria van diversiteit: de spreiding van contexten moet rekening houden
met verschillen tussen leerlingen qua interessen en capaciteiten en met de
variëteit aan situaties waarin de natuurkunde betekenis heeft.

Concepten
In de context-concept benadering vormen de concepten de geabstraheerde,
breed toepasbare basis in het kennismodel. De relatie tussen concepten,
contexten en activiteiten kan als volgt worden omschreven: activiteiten
worden binnen contexten uitgevoerd; bij de uitvoering van die activiteiten
wordt gebruik gemaakt van kennis, of wordt kennis gevormd. Bij die
kennis gaat het zowel om kennis van procedures (bijvoorbeeld de eisen
aan een goede meting), kennis van verschijnselen die horen bij de context
(bijvoorbeeld op de grens van koude en warme lucht kan neerslag ontstaan)
als om abstracte natuurkundige kennis die in één of meer concepten kan
worden uitgedrukt.
Op deze manier kunnen heel veel concepten geïdentificeerd worden die een
nuttige rol in het natuurkundeonderwijs kunnen spelen. Voor de examenprogramma’s moet hierin een verstandige keuze gemaakt worden. Wij vatten
de concepten op als de vakinhoudelijke leidraad in de examenprogramma’s.

40 I Natuurkunde leeft

Type context

Voorbeelden

Functie van het type context

Leefwereld

Beeld, optica, het oog,
beeldverwerking
Geluid, muziek
Sport
Natuurverschijnselen
Starwars
Pythons in pretparken
Games
Identificatiemiddelen
Mobiele telefonie
Energiebronnen
Geluidshinder
Vervoer, scooter, auto

Motivatie
Herkenbare startsituatie
Demonstratie van bruikbaarheid
Maatschappelijke vraagstelling

Beroepsmogelijkheden

Onderzoekspraktijk
Klinische praktijk
Forensische praktijk
Diagnostische medische
technieken
R&D productontwikkeling

Definitie van beroepspraktijk
Maatschappelijke relevantie
Rolmodel

Toegepast/
Technologisch

Communicatie
Telescopen en satellieten
Microscopen
Elektriciteit in huis en centrale
Medische diagnostiek
Duurzame technologie
Nanotechnologie
Meteorologie
Ruimte- en luchtvaart

Rol technologie
Demonstratie van toepasbaarheid
Toepassen van begrippen in
nieuwe situaties

Onderzoek

Heelal
Zonnestelsel
Structuur en eigenschappen
van materialen
Biofysica
Nanofysica
Supergeleiding
Moderne natuurkunde

Wetenschappelijk belang
Aansprekende vraagstelling
Wetenschappelijke werkwijze
Maatschappelijke en culturele
betekenis

Didactisch

Golfmodel van straling
Demonstratie-experimenten
Gedachte-experimenten

Specificatie betekenis van begrippen
Verankeren van kennis

Tabel 2. Voorbeelden van contexten voor het natuurkundeprogramma.
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Daaruit volgt dat de gekozen concepten gezamenlijk de breedte van de
leerstof goed moeten overdekken en in een verscheidenheid van contexten
moeten kunnen worden aangeboden. Daarbij moet het aantal concepten
niet te groot zijn, maar ze moeten ook weer niet te globaal zijn en daarmee
onbruikbaar voor indeling van de leerstof. Criteria waaraan een concept voor
de keuze in een examenprogramma moet voldoen zijn:
• het moet een brede verklarende en/of organiserende functie hebben,
• het moet deel uitmaken van het essentiële vocabulaire van de
natuurwetenschap,
• het moet een cruciale betekenis hebben in een breed scala van contexten
in onderzoek en technische toepassing.
Zulke concepten worden aangeduid als kernconcepten. Wij menen dat de
natuurkunde getypeerd kan worden met de kernconcepten zoals hieronder
weergegeven.
Kernconcepten die de natuurkunde typeren

• wisselwerking
• energie
• materie
• ruimte en tijd

Deze kernbegrippen hebben een hoog abstractieniveau; zij zijn verbonden
met veel andere begrippen, en spelen een rol in vrijwel alle theorieën en
technische toepassingen van de natuurkunde. De interpretatie van veel
ervaringen en gebeurtenissen vindt uiteindelijk plaats in termen van meer
of minder abstracte begrippen en met behulp van die begrippen worden
modellen en veronderstelde verbanden geformuleerd. Een centraal onderwerp
van studie in de natuurkunde is verandering van grootheden in ruimte en tijd.
De beschrijving van deze veranderingen vereist een wiskundige formulering
in de vorm van bewegingsvergelijkingen en dynamische modellen. Andere
begrippen kunnen bijdragen aan het inzicht in de kernconcepten, ook zonder
dat die kernconcepten bij naam genoemd worden. Voorbeelden: het begrip
kracht kan bijdragen aan het begrip wisselwerking, en de begrippen golf
en deeltje aan het begrip materie. Zo kan al met jonge leerlingen gewerkt
worden aan inzicht in kernconcepten, lang voor zij met die concepten in de
meest abstracte vorm geconfronteerd worden.
Concepten zoals boven omschreven kunnen niet in een eenduidige simpele
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definitie gevangen worden. De betekenis wordt gaandeweg duidelijk door
gebruik in diverse contexten ingebed in een goed doordacht didactisch
kader. Daaruit volgt ook dat leerlingen niet op een bepaald moment toe zijn
aan bepaalde concepten maar dat leerlingen in de lesopbouw toegroeien
naar inzicht in deze abstracte begrippen. De leerlingen moeten leren
appreciëren dat deze concepten verbeeldingen van de menselijke geest zijn
en niet vooraf door de natuur gegeven zijn of te vatten in een eenvoudig
voorschrift voor het gebruik.

context

oriëntatie

activiteit

uitwerking

CONCEPT

verdieping en verankering

Figuur 3. De relatie tussen contexten, activiteiten en concepten, en de verschillende
fasen in het leerproces (oriëntatie, uitwerking, verdieping en verankering).

Centrale ideeën
De belangrijkste ambitie van het natuurwetenschappelijk onderwijs is dat
iedere leerling inzicht ontwikkelt in het wetenschappelijke proces. Onderwijs
dat zich beperkt tot het uit het hoofd leren van een aantal wetenschappelijke
feiten en definities en het oefenen van sommetjes, wat vervolgens getoetst
wordt in het eindexamen, staat realisering van deze ambitie in de weg. De
benadering die we hierboven kiezen, en waarin de concepten een leidraad
voor de lesstof zijn, biedt nog onvoldoende garantie voor het realiseren van
die ambitie. Daarvoor is ook nodig dat leerlingen het verband leren zien
tussen de schoolstof, de grote ontdekkingen in de natuurwetenschappelijke
vakken en de daarmee samenhangende innovaties in maatschappelijke
sectoren.
De culturele bijdrage van de natuurwetenschap wordt ook wel het
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natuurwetenschappelijke wereldbeeld genoemd. Dit wereldbeeld wordt
gedragen door een beperkt aantal centrale ideeën, zoals het bestaan van
behoudswetten. Uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen leren appreciëren
dat in het natuurwetenschappelijke wereldbeeld de natuur een aantal
universele wetten volgt die het gedrag van onze natuurlijke omgeving
bepalen. Deze wetten maken de natuur in zekere mate voorspelbaar en
manipuleerbaar. Deze organiserende ideeën zouden in samenhang met de
gekozen concepten centrale thema’s moeten zijn in het schoolcurriculum.
Tabel 3 geeft een aantal voorbeelden. Dergelijke ideeën keren terug in de
beschrijvingen van de kennisdomeinen (tabellen 4 en 5) voor havo en vwo.
De centrale ideeën vormen de inbedding voor de kernconcepten. Daarmee
wordt benadrukt dat deze concepten niet op zich zelf staan maar een
raamwerk vormen voor het inzicht in een heel gebied van kennis. Door
uit te gaan van een beperkt aantal kernconcepten en enkele centrale
ideeën, worden de hoofdlijnen van het curriculum vastgelegd en wordt
structuur aan het onderwijs gegeven zonder een te gedetailleerde invulling
van de eindtermen. Deze aanpak sluit beter aan bij de doelstellingen
van het schoolvak natuurkunde dan een lijst van aparte eindtermen.
Voorbeelden van centrale ideeën

• Natuurkunde verklaart en voorspelt natuurlijke verschijnselen.
• Natuurkundige kennis wordt voortdurend proefondervindelijk getoetst.
• Op en buiten de aarde geldt dezelfde natuurkunde.
• Natuurkunde beschrijft ook processen in levende organismen.
• De microwereld bestaat uit deeltjes (moleculen/atomen/elementaire deeltjes).
• Eigenschappen op macroschaal kunnen op microschaal begrepen en beïnvloed worden.
• Het heelal ontstond tijdens de oerknal en dijt steeds verder uit.
• De kracht van de natuurkunde ligt in vereenvoudiging.
• Natuurkunde en technologie zijn met elkaar verstrengeld.
• Energie is behouden.
Tabel 3: Voorbeelden van centrale ideeën die de natuurkunde typeren, mede
geïnspireerd door Atkins (2003) en Trefil & Hazen (1998). Het natuurkundeonderwijs
moet aan besef van en inzicht in zulke centrale ideeën bijdragen.
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2.3 Inhoud van het programma
Kennisdomeinen
Ons voorstel is om de inhoud van de examenprogramma’s te sorteren in een
aantal kennisdomeinen. Wij hebben voor de kennisdomeinen de volgende
keuze gemaakt voor havo (tabel 4) respectievelijk vwo (tabel 5), waarbij is
aangegeven welke contexten en welke kernconcepten in die domeinen een
plaats kunnen krijgen. Deze kennisdomeinen zijn gekozen op grond van een
vergelijking van domeinen in vernieuwde programma’s uit het buitenland,
op grond van algemene typeringen van natuurkunde en op grond van
terugkoppeling aan doelstellingen en criteria, waaronder de inschatting dat
deze kennisdomeinen ruimte bieden voor aansprekende en actuele contexten.
De havo-domeinen zijn verbonden met verschillende manieren waarop we
de wereld kunnen waarnemen, beleven en beïnvloeden. In vergelijking
met het huidige programma is er meer nadruk op actuele en innovatieve
beroepscontexten. Hierdoor kunnen leerlingen een beeld krijgen van de
ontwikkeling en toepassing van natuurkundige kennis in technologische
beroepssectoren. Doordat leerlingen in deze contexten betekenisvolle
activiteiten uitvoeren raken zij vertrouwd met relevante handelingspraktijken.
Ook de maatschappelijke toepassingen en implicaties van techniek worden
zichtbaar gemaakt in de contexten.
Het vwo-examenprogramma is anders opgezet. Vier van de domeinen
zijn gerelateerd aan de traditionele deelgebieden van de natuurkunde
(elektromagnetisme,
mechanica,
thermo-dynamica
&
statistische
mechanica, quantummechanica, relativiteitstheorie). Het domein “Leven
en Aarde” weerspiegelt de actuele ontwikkelingen in de moleculaire
biofysica en geofysica waarvan verwacht mag worden dat deze vooral
NG-leerlingen zullen interesseren. Het eerste domein, dat goed aansluit
op Algemene Natuurwetenschappen (ANW), moet een beeld geven van
het wetmatige karakter van verschijnselen op alle schaalniveaus in de
natuur. Deze wetmatigheden krijgen een wiskundige formulering in
bewegingsvergelijkingen en behoudswetten. Dit zijn overkoepelende
principes van algemene aard die domeinen van kennis over de gehele
natuurwetenschap met elkaar verbinden.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat traditionele deelgebieden van de
natuurkunde in hun volledigheid aan de orde komen binnen het bestek van
het profielvak natuurkunde. Er zal gekozen worden voor een aantal
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Domein

Contexten

Kernconcepten

Centrale ideeën

Beeld- en

GSM communicatie

Materie

Verstrengeling van

geluidstechniek

(Medische)

Energie

natuurkunde en

beeldvorming

Ruimte en Tijd

technologie
Informatie wordt
getransporteerd via golven

Verkeer en

Vervoermiddelen

transport

Ruimte en Tijd

Verstrengeling van

Wisselwerking

natuurkunde en

Energie

technologie
Natuurkunde beschrijft
macroscopische wereld
Beweging is wisselwerking

Ontwerpen met

High-tech materialen

Materie

Eigenschappen op

materialen

Constructies

Energie

macroschaal kunnen op

Medische

Wisselwerking

microschaal begrepen en

Toepassingen
Aarde en Heelal

beïnvloed worden

Ruimtevaart

Materie

Op en buiten de Aarde

Natuurverschijnselen:

Energie

geldt dezelfde natuurkunde

aardbevingen, weer,

Wisselwerking

klimaat
Planeten en sterren
Menselijk lichaam

Sport

Wisselwerking

Natuurkunde beschrijft

(Medische)

Energie

processen in levende

beeldvorming

organismen

Radioactiviteit
Bescherming
Meten en regelen

Medische technologie

Wisselwerking

Controlekamer

Energie

Meten is weten

Tabel 4: Domeinen voor het havo-examenprogramma.
De havo-domeinen zijn verbonden met verschillende manieren waarop we de wereld
kunnen waarnemen, beleven en beïnvloeden.
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Domein

Contexten

Kernconcepten

Centrale ideeën

Natuurwetten

Atoom, Aarde

Materie

Op alle schalen gelden

Heelal

Energie

dezelfde fundamentele

Afstandsschalen

Wisselwerking

natuurwetten

Behoudswetten

Ruimte en Tijd

Wetmatigheden
Communicatie

(Medische)

Materie

Verstrengeling van

beeldvorming

Energie

natuurkunde en techniek

GSM communicatie

Ruimte en Tijd

Informatie wordt

Meten en regelen

getransporteerd via golven

Beweging en

Zonnestelsel

Ruimte en Tijd

Beweging is het gevolg van

wisselwerking

Sport

Energie

wisselwerking

Transport

Wisselwerking

De natuur wordt

Modelleren van

beschreven door wiskunde

dynamische

De kracht van vereenvoudiging

processen

(vooral 17e en 18e eeuw)

Constructies
Micro-Macro

(Ster)atmosfeer

Materie

Deeltjesmodellen verklaren

Gassen

Energie

macro-eigenschappen

Materialen

(vooral 19e eeuw)

Quantumwereld en

Sterren

Ruimte en Tijd

Deeltjes zijn golven, golven

Relativiteit

Ontstaan van materie

Energie

zijn deeltjes

Consumenten

Materie

Waarschijnlijkheid op

Leven en Aarde

elektronica

microniveau versus

Miniaturisatie /

zekerheid op macroniveau

nanotechnologie

(vooral 20e eeuw)

De levende cel

Materie

Natuurkunde beschrijft

Menselijk lichaam

Energie

processen in levende

Klimaat

Wisselwerking

organismen en biosfeer (vooral
21e eeuw)

Tabel 5: Domeinen voor het vwo-examenprogramma.
Deze domeinen volgen de indeling van theorieën in de natuurkunde. Uitzondering is het
eerste domein, dat een beeld geeft van het wetmatige karakter dat de natuurkundige
ziet in verschijnselen in de natuur.
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belangrijke aspecten die met enige diepgang behandeld kunnen worden
binnen de beschikbare tijd.
Een kennisdomein zal in de uiteindelijke examenprogramma’s worden
uitgewerkt in een aantal subdomeinen. Daarbij zullen de ontwerpcriteria
gehanteerd worden zoals geformuleerd in 2.1. De subdomeinen zullen
steeds worden gekarakteriseerd door concepten (kern- en domeinspecifiek),
activiteiten en contexten. De concepten, zullen in belangrijke mate de
inhoud van het schriftelijk deel van het examen bepalen; de activiteiten en
contexten die van het schoolexamen.
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3

De vorm: curriculum en examens
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de vorm van het curriculum en de
examens. Deze twee componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
omdat de examens in belangrijke mate bepalen wat er in het onderwijs
gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet waarom we voorstander zijn van
een flexibel curriculum, zowel didactisch als inhoudelijk, en van gevarieerde
toetsvormen. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij de nieuwe
ontwikkelingen in de andere exacte vakken, inclusief het nieuwe bètavak
Natuur, Leven en Technologie.

3.1 Een flexibel curriculum
Kenmerken en mogelijkheden
In 2.1 zijn een aantal ontwerpcriteria geformuleerd waaraan een curriculum
voor het natuurkunde-onderwijs zou moeten voldoen. Aan een aantal
van deze criteria kan alleen worden voldaan door een flexibel curriculum.
Een flexibel curriculum kenmerkt zich onder meer door een variatie aan
werkvormen, een variatie die niet alleen motiveert door de afwisseling
op zichzelf, maar vooral doordat verschillende doelen het beste met
verschillende werkvormen kunnen worden bereikt. Wat ons betreft hebben
alle hierna genoemde werkvormen hun betekenis in bepaalde fasen van
het onderwijsleer-proces: doceerlessen, klassendiscussies, groepsdiscussies,
excursies, projecten, gastsprekers, verschillende soorten practicum (zie bijlage
3), informatie verwerken (gebruik van internet, boeken en tijdschriften,
modelleerprogramma’s, applets, meet- en regelprogramma’s) (zie bijlage
4), toepassen van wiskundige vaardigheden, interdisciplinair werken, en
presenteren (mondeling en schriftelijk).
Niet alleen qua werkvormen maar ook inhoudelijk zou het curriculum een
flexibel karakter moeten hebben. Daarmee kan tegemoet worden gekomen
aan de specifieke belangstelling van leerlingen en docenten, een belangrijke
doelstelling immers. Het kan ook de betrokkenheid van leerlingen vergroten
omdat ze zo de kans krijgen iets te kiezen, specifieke verantwoordelijkheden
op zich te nemen, unieke kennis te verwerven en zich te oriënteren op een
aantal vervolgopleidingen.
Wij realiseren ons dat het ontwikkelen van een flexibel curriculum veel
tijd kost, dat die tijd bij een reguliere taakbelasting van een docent niet
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beschikbaar is en dat het niet verstandig is overal opnieuw het wiel uit te
vinden. Daarom zal in het project NiNa voorbeeldmateriaal wordt ontwikkeld
dat gemakkelijk aan te passen is aan de wensen van docenten en aan de
mogelijkheden die lokaal op een school aanwezig zijn.

Elektronische leeromgeving
De uitwisseling van onderwijsmateriaal kan sterk worden gestimuleerd
door gebruik te maken van elektronische leeromgevingen (ELO’s). In het
universitair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn ELO’s inmiddels
gemeengoed geworden. Bij tal van cursussen worden ELO’s gebruikt voor het
in digitale vorm aan- en inleveren van opdrachten, dictaten, diagnostische
toetsen, powerpointpresentaties, inhoudelijke discussies tussen docenten
en studenten, en verwijzingen naar literatuur en andere websites. In het
voortgezet onderwijs zijn enkele scholen al ver gevorderd met het invoeren
van ELO’s voor studiewijzers en werkafspraken, bronnenoverzichten, het
uitwisselen van bestanden, het inleveren van werkstukken, het communiceren
op elk gewenst moment in elke gewenste samenstelling en het gebruik
van voorbeeldtoetsen. Wij verwachten dat ELO’s in de toekomst ook in het
voortgezet onderwijs een belangrijke rol zullen gaan spelen en we willen
daar in het te ontwikkelen voorbeeldcurriculum op anticiperen. We zullen
daarom gebruik maken van een nader te kiezen elektronische leeromgeving,
die aan moet sluiten bij het gebruik van verschillende ELO’s op scholen.
Daarbij zien wij een belangrijke rol voor de website www.natuurkunde.nl.

Havo/vwo
Zoals al eerder gesteld (in par. 1.3) moet bij de samenstelling van het
curriculum rekening worden gehouden met de verschillen tussen havo
en vwo. Van havo-leerlingen kan vermoed worden dat zij vooral interesse
hebben in de functionele aspecten van de natuurkunde: de toepasbaarheid
van kennis in het dagelijks leven en de beroepswereld. Het vaardig worden
in allerlei technieken (instrumentele en mathematische) kan motiverend
werken voor havo-leerlingen. Zij volgen vaak de natuurkundelessen met
het oog op de voorbereiding op een beroepsopleiding. Bij de invulling
van het curriculum zal dan ook rekening gehouden worden met de
vervolgopleidingen, te weten alle technische en biomedisch georiënteerde
richtingen in het HBO.
Vwo-leerlingen hebben vaak, maar niet uitsluitend, meer belangstelling voor
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fundamentele kennisaspecten: de samenhang tussen begrippen, het fysische
wereldbeeld, het ontstaan van kennis en de fysische werkwijze. Zij bereiden
zich vaak voor op een wetenschappelijke opleiding, zij het binnen een breed
spectrum. Ook hier zal bij de invulling van het curriculum rekening gehouden
worden met de vervolgopleidingen, te weten alle bèta-, biomedische en
technologische opleidingen in het WO.

Buitenlandse voorbeelden
Voorbeelden van een nieuwe aanpak van het natuurkundeonderwijs vinden
wij terug in de Britse curricula 21st Century Science, Advancing Physics en
Salters Horners Advanced Physics (zie bijlage 1) en in het Duitse PIKO (Physik
im Kontext). Wij zullen bij het ontwikkelen van het voorbeeldcurriculum
gebruik maken van ideeën en ervaringen uit deze projecten. Bestaande
informele contacten zullen daartoe worden aangewend. Daarnaast bestaan
er plannen voor een meer structurele samenwerking tussen Europese
vernieuwingsprojecten op het gebied van het science-onderwijs.

3.2 Ontwikkeling van een leerlijn
Onderbouw
In paragraaf 1.3 hebben we al aandacht besteed aan het belang van
een doorlopende leerlijn. Deze zou eigenlijk moeten beginnen in het
basisonderwijs. Op dit terrein zijn interessante initiatieven genomen
in het project Verbreding Techniek Basisonderwijs. Daarnaast is er
aandacht voor natuurkunde in buitenschools verband, zoals populaire
TV-programma’s (bijvoorbeeld Klokhuis op Nederland 3, Myth Busters op
Discovery Channel), Science Centra (bijvoorbeeld Nemo in Amsterdam) en
tijdschriften (bijvoorbeeld Kijk, Hoe Zit Dat en Kidsweek). Inhoudelijk is
voor dit leeftijdsniveau vooral belangrijk het wekken van belangstelling, het
beantwoorden en oproepen van vragen, en een eerste kennismaking met
onderzoeken en ontwerpen.
Voor de onderbouw van het VO zijn inmiddels kerndoelen ontwikkeld in
het leergebied Mens en Natuur (zie bijlage 2). De kerndoelen 28, 29, 32 en
33 zijn voor het natuurkundeonderwijs het meest belangrijk. Ze zijn echter
globaal geformuleerd en laten de school veel ruimte om ze op eigen wijze in
en aan te vullen, aansluitend bij het niveau van de leerlingen. Het betekent
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wel dat de kennis waarover leerlingen beschikken bij het begin van klas 3
havo/vwo tussen de verschillende scholen sterk uiteen kan lopen.
Wij zien de derde klas als een belangrijke schakel tussen onderbouw en
Tweede Fase. Het is het jaar waarin de leerlingen voor een profiel kiezen
en al dan niet hun onderwijs in de natuurkunde afronden. Daarom is een
van de doelstellingen van het project NiNa het ontwikkelen en uitproberen
van lesmateriaal dat recht doet aan de specifieke doelen van het onderwijs
in de derde klas: eindonderwijs voor een deel van de leerlingen, oriëntatie
op de natuurprofielen en een voorbereiding op het onderwijs in de Tweede
Fase voor een ander deel. De vernieuwingscommissies voor Biologie,
Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde zullen samen met een aantal scholen
enkele proefprojecten ontwikkelen die gericht zijn op een leerlijn vanaf de
derde klas. Dit zal gebeuren in samenspraak met de taakgroep OnderbouwVO. Het doel van de proefprojecten is om de leerlingen in de derde klas op
een hen aansprekende wijze met de bètavakken, natuurkunde, scheikunde
en biologie bezig te laten zijn. Een interdisciplinaire aanpak, het gebruik van
beroepsgerichte contexten, en een inspirerende rol van de leraar zijn hierbij
uitermate belangrijk.

Tweede Fase
In de Tweede Fase havo/vwo zal de invulling van de profielvakken zich vooral
laten leiden door het belang van een goede oriëntatie en voorbereiding
op een vervolgopleiding in de bètavakken, de technische en medische
vakken. Maar de natuurkunde moet voor bovenbouwleerlingen die deze
vervolgopleidingen niet kiezen ook als eindonderwijs geschikt zijn. De
uitdaging zal dus zijn in de examenprogramma’s van havo en vwo ruimte
te bieden aan verbreding én verdieping, en voldoende flexibiliteit in te
bouwen om beide groepen leerlingen te kunnen bedienen. Verbreding
is noodzakelijk om leerlingen een beeld te geven van de multidisciplinaire
terreinen waarop natuurwetenschappelijke kennis zich tegenwoordig
ontwikkelt en om aan te sluiten bij de verschillende interesses van leerlingen.
Verdieping leert leerlingen natuurkundige verschijnselen op een wiskundige
en kwantitatieve manier te beschrijven. Deze diepgang geeft een beeld van
het karakter van de natuurkunde als wetenschap en bereidt leerlingen voor
op ‘de manier van denken’ en de vaardigheden die noodzakelijk zijn in het
hoger onderwijs. Overleg met het vervolgonderwijs is een belangrijke stap
om aan deze doelstellingen adequaat te kunnen voldoen.

54 I Natuurkunde leeft

Afstemming bètavakken
Leerlijnen hebben niet alleen een longitudinale maar ook een transversale
component: de relatie met andere exacte vakken. We nemen daarom
deel aan een regulier overleg tussen de vakken natuurkunde, biologie,
scheikunde, wiskunde en het nieuwe vak NLT. Dit overleg dient niet alleen
om op de hoogte te blijven van elkaars werk en ervaringen uit te wisselen,
maar ook om afspraken te maken over een gemeenschappelijke aanpak
van het onderwijs in de natuurprofielen. Onderwerpen van gesprek
zijn: de concept-contextbenadering, de beoogde doelen met betrekking
tot natuurwetenschappelijke wijzen van werken, het format van het
examenprogramma, de organisatie van de schoolprojecten en het gebruik
van ELO’s. Er is een aparte werkgroep ‘wiskundige vaardigheden’ waarin
vertegenwoordigers van de vernieuwingscommissies voor wiskunde en voor
natuurkunde een aantal essentiële wiskundige inzichten en vaardigheden
identificeren. In aanvulling op het gemeenschappelijke overleg nodigen de
verschillende commissies elkaar ook uit bij enkele van hun activiteiten. Er
zijn ook gemeenschappelijke initiatieven in ontwikkeling om resultaten van
vakdidactisch onderzoek te gebruiken bij het ontwerp van een inhoudelijk
leerlijn voor de gekozen kernconcepten.

3.3 Vorm en functie van examens
Schoolexamen en centraal examen
Het centraal eindexamen (CE) en het schoolexamen (SE) hebben een
belangrijke sturende rol in het onderwijs omdat deze examens de facto
in hoge mate bepalen wat er in de klas gebeurt. Het herontwerp van de
inhoud van de schoolvakken is dan ook onlosmakelijk verbonden met een
herbezinning op de rol van het CE en het SE.
De functies die het CE moet vervullen zijn:

• waarborgen van een landelijke standaard voor de kwaliteit van het onderwijs;
• zorgen voor landelijke cohesie in de te behandelen stof, mede belangrijk voor
vervolgopleidingen;
• fungeren als een referentiepunt voor kennis van de leerling, mede belangrijk
voor vervolgopleidingen;
• geven van een indicatie voor de geschiktheid van een leerling voor een
bètastudie.
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Deze functies van het CE zijn extra van belang nu scholen sterk van elkaar
mogen en zullen verschillen.
De functies die het SE moet vervullen zijn (deels complementair aan die
van het CE):

• toetsen van kennis en vaardigheden in contexten die niet landelijk
voorgeschreven zijn; het kan daarbij ook om sterk verdiepende stof gaan, uit
onderzoekscontexten of technologie;
• toetsen van kennis en vaardigheden die niet (goed) centraal schriftelijk kunnen
worden getest;
• bieden van gelegenheid om gedifferentieerd te toetsen door aan te sluiten bij
activiteiten die specifiek zijn voor de school, de klas of de leerling.

In de huidige situatie bevordert het eindexamen natuurkunde een sommencultuur waarbij het SE weinig andere vaardigheden toetst dan het CE.
Voor een deel is dit traditie in het onderwijs. Ook speelt een rol dat de
reductie van het aantal contacturen in het studiehuis heeft geleid tot
een sterke vermindering van het aantal uren voor practica/onderzoek en
daarmee ruimte voor het SE waarin andere vaardigheden aan bod komen.
Gedwongen door tijdgebrek worden ‘praktische opdrachten’ door de docent
soms gebruikt om een collectie examensommen te oefenen in plaats van de
leerlingen een presentatie, een werkstuk, een onderzoeksopdracht of een
ontwerpopdracht te laten doen. Het SE moet hier duidelijke richtlijnen voor
geven.

Kennisaspecten
Gegeven de sturende rol van de examens moet het eerste uitgangspunt
zijn dat de examinering een positieve bijdrage levert aan het onderwijs
van het vak natuurkunde. Dus de examinering moet zo zijn ingericht dat
docenten en leerling het leren begrijpen van natuurkunde centraal stellen
en dat activiteiten die gerelateerd zijn aan de andere doelstellingen van
het onderwijs ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarmee kan ook het
examen impulsen geven aan de vernieuwing van het natuurkundeonderwijs.
In het algemeen willen wij met de nieuwe examenprogramma’s bereiken
dat meer dan nu de nadruk ligt op kennis en vaardigheden die in het
latere leven en vervolgstudies van pas kunnen komen, zoals kennis van een
aantal belangrijke natuurkundige begrippen, analytisch-kritisch denken,
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probleemoplossend vermogen en zelfstandige kennisverwerving. Dit kan in
de lessen tot uiting komen door minder aandacht te besteden aan kennis
van specifieke onderwerpen en meer aan:
• het begrijpen van verbanden en de betekenis van natuurkundige
concepten;
• algemene wetenschappelijke en technische vaardigheden;
• ontwerpen van opstellingen en experimenten voor projecten en eigen
onderzoek;
• reflectie op eigen kennis en de ontwikkeling van blijvend inzicht.
Voor het CE volgt daaruit dat de verschillende kennisaspecten (kennis, inzicht,
redeneren, combineren, schatten, berekenen, toepassen in contexten)
getoetst moeten worden door een grotere variëteit van vraagformuleringen,
bijvoorbeeld korte kennis- en inzichtvragen, rekenvragen, kwalitatieve
redeneervragen en complexe vragen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden
in Britse examens. De vragen kunnen voor alle leerlingen identiek zijn
(landelijk of per school), maar het is ook mogelijk keuzevragen op te nemen
die betrekking hebben op diverse keuzeonderwerpen (zoals bij de examens
van het International Baccalaureate). Voordeel hiervan is dat in een centraal
examen de kwaliteit van keuzeonderwerpen kan worden gewaarborgd, wat
voorkomt dat deze onderwerpen de status van tweederangs krijgen.
Het CE concentreert zich op begrippen die in veel contexten functioneren,
anders gezegd: die een grote wendbaarheid hebben. Van de kandidaat mag
verwacht worden dat hij bij het CE de betreffende kennis ook in andere
contexten en situaties kan toepassen, mits de bij een vraag aangeboden
informatie voldoende houvast biedt voor een correcte beantwoording van
die vraag. Leerlingen moeten dus expliciet leren hoe concepten toe te passen
in een nog onbekende context. Op dit punt zouden aan vwo-leerlingen
hogere eisen kunnen worden gesteld dan aan havo-leerlingen.

Toetsvormen
Op grond van de in par. 2.1 gestelde criteria voor CE en SE kan per onderdeel
worden bepaald welke toetsvormen het meest geschikt zijn voor de
verschillende functies in het onderwijsleerproces. Bij de ontwikkeling van
de examenprogramma’s zal worden gekeken of de toetsing onder het CE
of het SE komt te vallen. Kennis van (kern)concepten dient in elk geval in
het CE te worden getoetst vanwege de hierboven genoemde vier functies
van het centraal examen. Het SE zal meer dan het CE op vaardigheden
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moeten toetsen. Leerlingen moeten kunnen laten zien dat ze actief kunnen
experimenteren en ontwerpen. Zowel bij het SE als het CE is een breed
spectrum aan toetsvormen gewenst; buitenlandse examens kunnen hiervoor
als inspiratiebron dienen.
Schoolexamens bieden mogelijkheden voor toetsvormen die zich niet voor
het CE lenen, maar wel belangrijk zijn omdat zij activiteiten toetsen die in
het examenprogramma zijn opgenomen, zoals laboratoriumonderzoek,
veldonderzoek, ontwerpopdrachten. Het SE zal zich ook van het CE
onderscheiden doordat het gaat over leerstof die een sterk contextgebonden
dan wel verdiepend karakter heeft.
Wel moet bedacht worden dat een volledige scheiding tussen CE- en SEstof in de natuurkunde niet mogelijk is gezien de samenhang binnen de
discipline. In landen met een centraal eindexamen (bijvoorbeeld bij Britse
A-level-examens) is er geen strakke verdeling tussen stof die centraal of op
school wordt getoetst. In de UK worden alle concepten centraal getoetst,
het schoolexamen toetst vooral vaardigheden. Wel is er een verdeling in de
waardering voor het centrale examen en het schoolexamen, bijvoorbeeld
70% respectievelijk 30%. Wij menen dat het verstandig is, bij een dergelijke
praktijk aan te sluiten.
Hoe de balans tussen centraal examen en schoolexamen ook gekozen wordt,
de keuze voor inhouden en voor toetsvormen in centrale examens, zoals
soorten opgaven of het gebruik van de computer, zal altijd een sterke invloed
uitoefenen op inhoud en vorm van het onderwijs zelf. Naarmate het examen
dichter nadert, schuift het onderwijs meer naar ‘teaching for the test’. Dat
kan een nadeel zijn, maar het biedt ook mogelijkheden om vorm en inhoud
van het onderwijs bewust te beïnvloeden door duidelijke voorschriften in de
examenprogramma’s.
De examenontwikkeling is een cruciaal element in de curriculuminnovatie
die wij voorstaan. We zullen in het cursusjaar 2006 komen met een
werkversie voor het examenprogramma Nieuwe Natuurkunde (voor havo
en vwo). Het programma zal zijn opgebouwd uit een aantal domeinen en
subdomeinen. Elk subdomein wordt gekarakteriseerd door de relevante
centrale ideeën, kernconcepten, vakbegrippen en typen contexten. Een
aantal vakoverstijgende contexten zal worden uitgewerkt in gezamenlijk
overleg met de andere vernieuwingscommissies.
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3.4 Invoering en verdere ontwikkeling
Invoeringstraject
Het vervolgtraject Nieuwe Natuurkunde ziet er als volgt uit. Op basis van
het visiedocument (in casu deze notitie) wordt de werkversie examenprogramma’s Nieuwe Natuurkunde havo en vwo geschreven en vervolgens
becommentarieerd door de klankbordgroep (bestaande uit deskundigen
met een gevarieerde achtergrond: voortgezet onderwijs, hoger onderwijs,
bedrijfsleven, science centra). In de periode 2006-2010 speelt verder het
ontwikkelen van lesmateriaal een belangrijke rol. Dat materiaal, voor de
derde klas en hoger (zie par. 3.2) moet dienen om de uitgangspunten van het
visiedocument en de examenprogramma’s op hun kwaliteiten te toetsen. Onder
de proefscholen worden er vijf à tien geworven die bereid zijn het natuurkundeonderwijs volledig te baseren op de werkversie examenprogramma’s Nieuwe
Natuurkunde, vanaf het schooljaar 2007/8. Voor deze scholen zullen speciale
scholings- en examen-faciliteiten worden geregeld.
Het materiaal zal worden ontwikkeld door docenten, met steun van een
redactie van andere docenten, vakdeskundigen op de diverse deelgebieden
en vakdidactici. Het materiaal wordt getoetst aan de doelstellingen van
het visiedocument en op basis van de ervaringen in de proefprojecten
herschreven. Het innovatietraject worden ondersteund door het Platform
Bèta Techniek met middelen die binnen het Universumprogramma beschikbaar worden gesteld.
De experimenten zullen worden geëvalueerd en de resultaten zullen door
middel van voordrachten, artikelen en conferenties worden verspreid. In het
najaar van 2010 zal een eindrapportage worden opgeleverd, samen met een
voorstel voor nieuwe examenprogramma’s natuurkunde voor havo en vwo.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal krijgt een flexibele opzet. Het zal bestaan uit bronnenmateriaal, voorbeeldvragen, voorbeeldactiviteiten, korte uitwerkingen van
mogelijke contexten, verwijzingen naar andere exacte vakken en suggesties
voor de verbinding met centrale ideeën. Het materiaal moet een basis
leggen voor de lessen en inspireren tot inbedding van actuele contexten. De
bedoeling is daarmee ruimte te scheppen voor eigen keuzes door scholen,
mogelijkheden te bieden tot een profielspecifieke benadering én een
continu veranderend programma mogelijk te maken.
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Er zal gebruik worden gemaakt van een nader te kiezen elektronische
leeromgeving, waarbij de website www.natuurkunde.nl een belangrijke
rol zal spelen. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij de nieuwe
ontwikkelingen in de andere exacte vakken, inclusief het nieuwe bètavak
Natuur, Leven en Technologie.

Professionalisering docenten
Docenten zullen een actieve rol krijgen bij de ontwikkeling van het
contextgericht lesmateriaal. Dat vraagt van docenten dat zij meer dan
nu ontwerpers zijn van hun eigen onderwijs. Daarbij zullen auteurs en
ontwikkelaars van leermiddelen docenten in deze rol moeten ondersteunen.
Het ontwerpen van contextgericht onderwijs vereist echter naast kennis van
het vak en de didactiek ook ervaring met relevante contexten. Hiervoor moet
meer specifieke vakdidactische expertise en ervaring met ontwerpstrategieën
worden opgebouwd.
De strategie van het project Nieuwe Natuurkunde voor de professionalisering
van docenten is dat zij zich gedurende het ontwikkeltraject van het
examenprogramma verder bekwamen in het vorm geven van hun eigen
onderwijs. Het concept-examenprogramma moet hiertoe een basis van
richtlijnen en doelstellingen bieden. Het idee is dat de gelijktijdige
ontwikkeling en het gebruik van professionele kennis onderdeel zijn van
een cyclisch proces waar docenten zelf verantwoordelijk voor zijn. Via
deze vorm van praktijkonderzoek ontwikkelen de docenten kennis, passen
deze toe, en ontwikkelen op basis daarvan weer nieuwe kennis. Zo kan het
project Nieuwe Natuurkunde bijdragen aan de vakdidactische kennisbasis:
kennis over het toesnijden van de vakinhoudelijke kennis van docenten op
specifieke onderwijsdoeleinden, in het geval van dit project dus op effectief
contextgericht natuurkundeonderwijs in de Tweede Fase. Het project
zal leraren ook in staat stellen tot nauw contact met andere delen van de
natuurkundige gemeenschap, om zo hun vakkennis aan te scherpen en
inspiratie op te doen.

Verspreiding
Aanvankelijk zal het vernieuwingsproject NiNa met een beperkt aantal
proefscholen werken. Het voordeel daarvan is dat het innovatietraject – de
ontwikkeling van materiaal, de eerste beproeving op school, de uitwisseling
van ervaringen en het bijstellen van het materiaal – overzichtelijk blijft. Na de
eerste ronde bieden we volgscholen de gelegenheid in te stappen. Daartoe
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zullen wel tijdig faciliteiten beschikbaar moeten komen voor scholing en
begeleiding. De proef- en volgscholen zullen een belangrijke rol kunnen
vervullen bij de landelijke invoering van de examenprogramma’s Nieuwe
Natuurkunde na 2010. Betrokken scholen zullen dan wel met aangepaste
examens moeten kunnen werken tot de nieuwe programma’s landelijk zijn
ingevoerd. Ook in die fase zijn adequate scholingstrajecten voor docenten
noodzakelijk.
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Bijlage 1

Recente Ontwikkelingen in Groot-Brittannië en Duitsland
In Groot-Brittannië is de laatste tien jaar brede ervaring opgedaan met
contextgericht onderwijs in het Salters Horner Advanced Physics (SHAP)programma. Daarnaast is er een nieuwe leergang Advancing Physics (AP)
ontwikkeld door het Institute of Physics die meer op sleutelbegrippen is
gericht. De twee lesmethodes worden gebruikt in de lessen voor het Britse
A-level, dat gesplitst is in één jaar Advanced Subsidiary (AS) en één jaar A2level. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de laatste twee jaar van de Tweede
Fase VWO. Zowel de content-led-lesmethode AP, visueel sterk vormgegeven,
als de context-led-lesmethode SHAP, met goed uitgewerkte contexten,
hebben inmiddels een brede gebruiksbasis verworven.
Nieuw is ook het curriculum van het 21st Century Science-project, een
integraal ontwikkeld science-curriculum voor de leerlingen uit Keystage 4
(14-15 jaar). Science omvat elementen uit de vakken biologie, scheikunde
en natuurkunde en is in Groot-Brittannië verplicht voor alle leerlingen van
het basisonderwijs tot en met Keystage 4. Het lesmateriaal wordt sinds
september 2003 getest in 80 scholen.
Ook in Duitsland worden nieuwe opvattingen over onderwijs in schei- en
natuurkunde uitgewerkt tot een nieuw curriculum. In navolging van Chemie
Im Kontext (CHIK), dat model staat voor de ontwikkelingen van de nieuwe
scheikunde in Nederland, is nu ook het project Physik Im Kontext (PIKO)
gestart.

Salters Horners Advanced Physics en IOP Advancing Physics3
De twee lesmethodes worden gebruikt in de lessen voor het Britse A-level.
Als de leerlingen het AS-niveau afgerond hebben kúnnen ze kiezen voor het
volgende A2-level en daarmee is die keuze een goed meetinstrument voor
de populariteit van het vak. Bijzonder is dat ook leerlingen zonder wiskunde
in hun pakket het vak natuurkunde kiezen.
Er worden veel vaker examens afgenomen dan in Nederland: elk half jaar
zijn er toetsen die opgesteld worden door een drietal exameninstituten. De
examenstof van de beide methodes wordt vastgesteld door de Qualifications
and Curriculum Authority (QCA) en verschilt enigszins van ons eigen
examenprogramma. Een onderdeel van het examen is Coursework, waarbij
4

www.york.ac.uk/org/seg/salters/physics/index.html en advancingphysics.iop.org
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leerlingen bedrijven en instituten bezoeken en daar verslag van doen. Het
lijkt op ons profielwerkstuk en vraagt nogal wat inspanning van docenten bij
organisatie en beoordeling. De eerste eindexamens hebben plaatsgevonden
in 2001-2002. Naar aanleiding van het Tomlinson-rapport (2002) over de
examinering van de beide A-niveaus wordt er op dit moment gewerkt aan
herziening van een aantal onderdelen van het lesmateriaal.
Het gebruikte onderwijsmodel verschilt sterk van de traditionele werkwijze.
Beide methodes zijn opgezet om context-led te zijn: de contexten leiden
de leerlingen naar de achterliggende natuurkundebegrippen die moeten
motiveren, verklaren, laten zien waar natuurkunde een rol speelt in de
maatschappij, en daarmee het vak interessanter maken en leerlingen
effectiever laten leren. Het visueel sterk vormgegeven AP, dat ondersteund
wordt door een uitgebreide hoeveelheid materiaal en software op cd-rom,
richt zich in de keuze van de contexten en natuurkundige onderwerpen op
de meer getalenteerde leerling. Contexten worden gebruikt als inleiding
op de leerstof. In AP wordt vaak verwezen naar historische ontwikkelingen
van sommige concepten en er worden pittige begrippen gebruikt om
bijvoorbeeld de golfoptica te behandelen. Zo is er een discussie over het
golf- of deeltjeskarakter van licht en worden fasoren uit de Quantum
Elektrodynamica van Feynman gebruikt om een aantal begrippen te
verduidelijken. Daarmee lijkt deze methode eerder content- dan context-led
te zijn.
In SHAP wordt de context geïntegreerd in inleiding, leerteksten en vragen
en daarmee wordt het voor leerlingen voortdurend duidelijk waar ze mee
bezig zijn en waar hun natuurkundeactiviteiten geplaatst kunnen worden
in de maatschappij. Daarmee is de didactische aanpak vergelijkbaar met de
indeling van het Duitse Chemie im Kontext. In beide methodes wordt op
verschillende wijze rekening gehouden met leerlingen die geen wiskunde
in hun pakket hebben: AP verwerkt de wiskunde in aparte uitgewerkte
voorbeelden, SHAP heeft een uitgebreid wiskundeoverzicht aan het einde
van elk deel.
Het materiaal is ontwikkeld door een aantal docenten en medewerkers
onder de hoede van een tweetal kernteams. Voor SHAP waren dat Chris
Butlin en Elizabeth Swinbank van de University of York; voor AP Jon Ogborn
en Mary Whitehouse van het Institute of Physics.
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21st Century Science 4
Het visiedocument Beyond 2000 vormde de basis voor het nieuwe curriculum
van het 21st Century Science Project dat wordt uitgevoerd door de University
of York Science Education Group en Nuffield Curriculum Centre. Er zijn twee
hoofddoelen geformuleerd.
1. Scientific Literacy voor álle leerlingen: leerlingen tonen begrip en
waardering voor het belang van natuurwetenschappen voor het dagelijks
leven en kunnen weloverwogen beslissingen nemen over onderwerpen
met raakvlakken aan de natuurwetenschappen. Ze hebben belangstelling
voor berichten in de media, begrijpen de kernpunten en kunnen kritisch
omgaan met die informatie. Ook moeten ze met zelfvertrouwen kunnen
deelnemen aan discussies over natuurwetenschappen.
2. Een goede voorbereiding op vervolgonderwijs in de natuurwetenschappen.
De uitwerking van de kerndoelen in het lesmateriaal is gebaseerd op twee
begrippen:
• Ideas about Science
• Scientific explanations
Bedoeld worden hier de opvattingen over het ontstaan van natuurwetenschap, de manier van redeneren van wetenschappers, de implicaties van
het toepassen van wetenschappelijke kennis en de uitleg van vakbegrippen
en -concepten uit de drie verschillende disciplines. Deze aspecten worden
belangrijk gevonden om mensen op te leiden tot goed geïnformeerde
kritische consumenten van wetenschappelijke kennis.
De methode bestaat uit een verplicht kerncurriculum (negen modules) en
twee facultatieve delen (‘Additional’ en ‘Additional Applied’, resp. negen en
zes modules). Er zijn aparte modules voor de vakken biologie, scheikunde
en natuurkunde, zodat ze eventueel onderwezen kunnen worden door
vakleraren. In het kerncurriculum wordt de nadruk gelegd op ‘scientific
literacy’ voor iedereen, ‘Additional Applied’ laat wetenschap zien vanuit het
gezichtspunt van een beroepsuitoefenaar en ‘Additional’ bereidt voor op
vervolgonderwijs in beide A-niveau’s.
Het proefmateriaal dat sinds september 2003 getest wordt, laat zien dat alle
genoemde aspecten terugkomen in de visueel sterk vormgegeven modules.
Contexten komen uit het leven van alledag of uit de moderne techniek en
wetenschap. De vragen zijn sterk conceptueel gericht, benadrukken reflectie
op de leerstof en vereisen weinig of geen rekenvaardigheid. Evaluaties
4
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laten een grotere betrokkenheid van de leerlingen zien en meer inzicht
in achtergronden en processen van de natuurwetenschappen, maar geven
uiteraard nog geen zicht op de gevolgen voor het onderwijs in beide Aniveaus.
Het 21st Century Science Project wordt uitgevoerd in opdracht van de
QCA (het overheidsorgaan Qualifications and Curriculum Authority).
De OCR (Oxford Cambridge and RSA Examinations, een geprivatiseerd
exameninstituut) formuleert de examenprogramma’s en zorgt voor de
examens, tests en de kwaliteitsbewaking.

Physik im Kontext 5
Ook in Duitsland lijken de ontwikkelingen in dezelfde richting te gaan: in
het PIKO project, dat gecoördineerd wordt door het Leibniz-Institut für die
Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (IPN), wordt de nadruk gelegd op
de voorbereiding van alle leerlingen op de wereld van hun toekomst. Het
project is gestart in oktober 2003 naar aanleiding van de voor Duitsland
vernietigende resultaten van het PISA onderzoek uit 2001. Daarin werd
de praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen getest in alledaagse
situaties op het gebied van lezen, rekenen en natuurwetenschappen.
Het project richt zich op leerlingen van onder- en bovenbouw. Het project
kent een drietal richtlijnen:
1. De ontwikkeling van een andere leercultuur: ‘het nieuwe leren’.
2. Promotie van het wetenschappelijk denken en werken, met name de
samenwerking van experiment en theorie.
3. De inzet van de beginselen van de moderne natuurkunde en technologie.
Als hoofddoelen worden genoemd:
1. De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuwe onderwijsconcepten, gebaseerd op contexten uit de moderne natuurkunde en
technologie.
2. ‘Blijvend leren’: leerlingen moeten door actieve deelname aan het leerproces
de basisconcepten, het natuurkundig denken, het experimenteren en
modelleren leren kennen en toepassen in het leven van alledag.
3. De professionalisering van docenten door nascholing en de ontwikkeling
van lesmateriaal gebaseerd op didactisch onderzoek.
4. Implementatie van het materiaal rekening houdend met het veld. Als
voorbeeld wordt opnieuw Chemie im Kontext genoemd.
5
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Natuurkundige begrippen en kernconcepten, ingebed in contexten spelen
een centrale rol in het onderwijs, zodat leerlingen de relevantie van
het lesmateriaal inzien en daardoor gemotiveerd raken en zelfstandig
kunnen leren. Contexten worden ingedeeld in drie groepen: vragen uit
het dagelijks leven, techniek en maatschappij, de eigen leeromgeving en
buitenschoolse contexten. De beeldvorming van leerlingen ten aanzien van
natuurwetenschappen en techniek wordt ook beïnvloed door contacten met
musea, hogescholen en wetenschapcentra.

Het project wordt uitgevoerd door projectscholen in de verschillende landen
van de Bondsrepubliek, die elk weer verdere contacten onderhouden. Het
project wordt ondersteund door het Bundesministerium für Bildung und
Forschung.
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Bijlage 2

Leergebied Mens en Natuur in de onderbouw
ontleend aan: Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (2004). Beweging in de onderbouw.

Karakteristiek
In dit brede leergebied is het actief leren van leerlingen te typeren vanuit
twee verschillende perspectieven. Van kindsbeen af wil de mens zijn omgeving
begrijpen en zoekt hij naar verklaringen. Dit element krijgt vorm in de
combinatie van onderzoek leren doen met het leren gebruiken en toepassen
van achterliggende kennis en informatie. Daarnaast wil de mens de omgeving
duurzaam beheersen om nu en in de toekomst in de eigen behoeften te
voorzien. Dit krijgt vorm in leren ontwerpen en leren maken van bewuste
keuzes. Deze twee drijfveren spelen ook in de onderliggende vakdisciplines
van het leergebied een rol.
Het leergebied Mens en natuur omvat elementen uit de vakken biologie,
natuurkunde, scheikunde, techniek en verzorging. Het sluit in die visie ook aan
bij de kerndoelen Oriëntatie op natuur en techniek van het basisonderwijs.
Het leergebied biedt leerlingen een oriëntatie op de levende en niet-levende
natuur, techniek en zorg. Sleutelbegrippen uit de verschillende vakken dienen
ter ondersteuning daarvan. Daarvoor is het nodig, deze op het niveau van
de leerling in concrete situaties toe te passen. Voor de betrokkenheid van
leerlingen is het bovendien belangrijk uit te gaan van voor hen relevante
maatschappelijke situaties. In het leergebied Mens en natuur ontwikkelen
leerlingen vaardigheden om verschijnselen in de levende en niet-levende
natuur op een planmatige manier te onderzoeken. Zoveel mogelijk uitgaande
van eigen waarnemingen en verwondering doen leerlingen natuurwetenschappelijke kennis op en brengen zij die in verband met abstractere
theorieën en modellen.
Het leergebied is ook gericht op het verwerven van een kritische en
onderzoekende houding. Het aspect van het duurzaam beheersen van de
omgeving wordt benaderd vanuit techniek, zorg en milieu. Leerlingen maken
kennis met de methodiek van ontwerpen en passen de geleerde vaardigheden
toe door een technisch product of een programma van eisen te ontwerpen.
Zij leren daarbij bewuste keuzes te maken met het oog op zorg voor zichzelf,
elkaar en de omgeving. Leerlingen leren daarbij inzicht te krijgen in de
consequenties van keuzes voor de eigen levenswijze. De computer fungeert in
het leergebied als hulpmiddel, middel tot communicatie, bron van informatie
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en onderwerp van onderzoek en studie. In het feitelijke onderwijsaanbod
aan leerlingen kan de inhoud van het leergebied op verschillende manieren
worden geordend: in één leergebied, in twee leergebieden – Natuur en
techniek en Natuur en zorg –, in afzonderlijke vakken, in projecten of in
mengvormen. In alle gevallen is het nodig de inhoud in samenhang met elkaar
aan te bieden en daarbij ook de samenhang te gebruiken met andere vakken,
met name Nederlands en wiskunde. Dat geldt ook voor de samenhang tussen
onderzoek leren doen en leren ontwerpen, vaardigheden die elkaar immers
kunnen aanvullen en versterken.

De kerndoelen
In de originele nummering uit het voorstel van de Taakgroep:
28. De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied
om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een
natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan
te presenteren.
29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en
leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking
staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan
zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
31. De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht
te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun
relatie met omgeving en milieu.
32. De leerling leert te werken met theorieën en modellen do or onderzoek te
doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit,
geluid, licht, beweging, energie en materie.
33. De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem
relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde
te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en
te maken.
34. De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het
menselijk lichaam, verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke
en psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te
nemen.
35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn
omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende
leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
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Bijlage 3

Natuurkunde-experimenten in de klas
Mogelijkheden en beperkingen
Demonstratie en practicum zijn potentieel krachtige en aantrekkelijke
leermethoden in het natuurkundeonderwijs. Het creatief gebruik van
improvisaties/demonstraties voor visualisatie en begrip kan heel motiverend
zijn. Men kan denken aan activiteiten met objecten, van handen wrijven om
warmteontwikkeling door wrijving te laten zien tot hypothesetoetsing, maar
ook aan gedachte-experimenten, activiteiten met imaginaire objecten. Ook
het zelf onderzoeken kan leiden tot grote inzet van leerlingen.
Technisch zijn er nu ongekende mogelijkheden in het practicum. De
traditionele mogelijkheden zijn de laatste decennia uitgebreid met
computermeting, sturen, snellere en meer geavanceerde data-analyse,
videometen aan bewegingen, koppeling van modelleren en meten. Veel
leerlingen vinden practicum een prettige werkvorm, het is dus belangrijk
deze werkvorm regelmatig te gebruiken en te optimaliseren.
Onderzoek van de effectiviteit van practicum voor de begripsvorming laat
echter nog wel problemen zien. Begripsontwikkeling kan gemakkelijk
verdrinken in de practicumactiviteiten _leren in een practicum gebeurt
allerminst ‘automatisch’. Leerlingen interpreteren hun practicumervaringen
via vaak foutieve preconcepties en docenten maken te weinig gebruik van
uitgekiende activiteiten om iets aan de misconcepties te doen. Voor het leren
van begrippen zijn interactieve docentdemonstraties en visualisaties soms
effectiever dan leerlingenpracticum.

Rol van experimenten in het leren van natuurkunde
Een sleutel tot succes van demonstraties en practicum is dat de begeleiding
van de docent erop gericht is leerlingen uit te nodigen tot het hanteren van
ideeën en begrippen en niet alleen tot het manipuleren van apparatuur.
Verder moet men voor elk practicum de doelen duidelijk articuleren, een
passende practicumstrategie kiezen en evalueren wat er geleerd is.
Aan experimenten in het leerproces worden diverse rollen toegeschreven.
1. Ondersteuning van theorie die eerder in lessen aan de orde is geweest
of nog zal komen. Aanname: waarnemen en experimenteren leiden tot
beter begrip.
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2. Leren onderzoeken: onderzoeksvragen formuleren, ideeën conceptualiseren, experimenten ontwerpen, variabelen vertalen in iets dat
gemeten kan worden, experimenten uitvoeren, gegevens interpreteren,
mogelijke fouten overwegen, conclusies trekken. Aanname: practicum zal
onderzoeksvaardigheden versterken.
3. Metingen leren doen en het leren hanteren van instrumenten en
technieken. Aanname: doen leidt tot beheersing.
4. Leerlingen motiveren. Aannames: natuurwetenschap ‘doen’ werkt
motiverend en deze motivatie werkt door in betere prestaties.
5. Het experimentele karakter van natuurwetenschap leren doorgronden.
Aanname: practicum doen leidt automatisch tot een zeker inzicht in de
aard van wetenschap.
De aannames worden alleen in de als derde genoemde rol duidelijk gesteund
door didactisch onderzoek en ook redelijk in de vierde. In de rollen zoals
genoemd 1, 2, en 5 heeft practicum zeker mogelijkheden, maar die worden
vaak onvoldoende gerealiseerd.6
Veel docenten en didactici bepleiten begripsopbouw via onderzoekend leren
in een vorm waarin practicum een centrale rol heeft en waarin begripsleren
en leren onderzoeken samen komen. In de praktijk blijkt die combinatie
moeilijk te zijn. Lesmethoden gebaseerd op onderzoek zijn mogelijk, maar
vereisen een zeer hoog niveau van pedagogische vaardigheid van de docent.
Een voorbeeld van een curriculum en onderwijsmethodologie waarin
onderzoek zeer consistent geoperationaliseerd is, is Constructing Physics
Understanding.7 Demonstraties kunnen beter voor begripsleren werken dan
practicum, namelijk daar waar bij practicum de aandacht van leerlingen
afgeleid dreigt te worden door irrelevante details.

Onderzoek
Ook wat betreft het leren onderzoeken is veel winst te halen met practicum, al
gaat dat ook hier niet zonder goed materiaal en een goede didactiek, die de
docent zich eigen moet maken.
Via onderzoeksgerichte practica kan een leerlijnonderzoek worden
uitgezet die uitmondt in een profielwerkstuk. Veel natuurkundesecties
experimenteerden al met leerlingenonderzoek gedurende het WENprogramma. Sinds de reductie in contacturen met ingang van de Tweede
Fase, is de tijd besteed aan practicum/onderzoek op veel scholen sterk
teruggelopen. Toch zijn er scholen die nog steeds heel gericht met
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onderzoekspractica bezig zijn en die al in de onderbouw beginnen met
kleine onderzoeken. Op enkele scholen wordt geëxperimenteerd met de
koppeling van modelleren en onderzoeken. Dat is een goede manier om
te zorgen dat een practicum niet alleen hands-on is, maar ook minds-on is.
De modelleer-experimenteervariant is interessant voor het toekomstige
bovenbouwprogramma.
Bij scheikunde heeft Lisette van Rens8 een practicumvorm ontwikkeld voor
leren onderzoeken waarbij een soort van onderzoekscommunity wordt
gevormd, groepjes leerlingen die deelonderzoeken uitvoeren op verschillende
scholen en op elkaar reageren. Deze vorm bevat de essentiële componenten
van onderzoek en simuleert ook het sociale proces van kritische validering.

6

Hofstein, A., Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: foundations for the
21stcentury. Science Education, December 2003 or January 2004. Van den Berg, E., & Giddings, G.
J. (1992). Laboratory practical work: An alternative view of laboratory teaching. Perth, Australia:
Curtin University of Technology.

7
8

http://cpucips.sdsu.edu/web/CPU/default.html
Rens, L. van (2005). Effectief scheikundeonderwijs voor “leren onderzoeken” in de Tweede Fase
van het vwo. Proefschrift, VU Amsterdam.
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Bijlage 4

Het belang van ICT in het natuurkundeprogramma
De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs: leerlingen
gebruiken officepakketten zoals Word en PowerPoint, zoeken informatie op
het Internet, en krijgen toetsen en instructie aangeboden via de computer.
Hoewel de computer ook binnen het vak natuurkunde op die manier gebruikt
wordt, heeft dit geen directe relatie met de inhoud van het programma. Er
zijn ook vormen van ICT-gebruik die wel inhoudelijke betekenis hebben voor
het natuurkundeonderwijs. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Inzicht in (complexe) dynamische verschijnelen
Sommige processen en verschijnselen zijn lastig voor te stellen, bijvoorbeeld
door ingewikkelde ruimtelijke samenhangen, door grote aantallen deeltjes,
of door tijd- en/of ruimteschaal. Zulke processen kunnen vaak aanschouwelijk
gemaakt worden met een (simulatie)model. Vroeger stond in iedere klas
wel een opengewerkt model van een verbrandingsmotor, een model van
het zonnestelsel, en soms een trilbak met kogeltjes die gebruikt werd om
een gas te simuleren. Tegenwoordig zijn allerlei applets, physlets, en andere
simulatieprogramma’s beschikbaar. Hoewel de zintuiglijke sensatie bij deze
programmaatjes minder is dan bij de klassieke fysieke modellen, bieden ze
wel veel meer mogelijkheden voor exploratie door de leerling zelf. Bovendien
zijn er ook applets die verschijnselen zichtbaar maken die niet eenvoudig in
een fysiek model te vangen zijn (elektrische en magnetische veldlijnen van
willekeurige ladings- en stroomverdelingen bijvoorbeeld).

Meten aan simulaties
Simulaties worden ook ingezet ter vervanging van practica: je kunt een
applet gebruiken om systematisch een serie ‘metingen’ te verrichten. Dit
heeft een aantal voordelen voor de docent: logistiek eenvoudig, goedkoop
en veilig. Dat betekent dat experimenten met radioactiviteit of met dure
apparatuur overal beschikbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook dat experimenten
met stroomkringen, lampjes en voltmeters in de software omgeving
Crocodile Physics8 kunnen worden uitgevoerd zonder kans op kortsluiting.
Een didactisch voordeel kan zijn dat dergelijke proeven sterk gestructureerd
kunnen worden, eventueel met ingebouwde feedback (bijvoorbeeld
Simquest). Een nadeel is dat deze proeven voor de leerling soms minder
overtuigend, en voor sommigen minder motiverend, zijn dan de echte
proeven.
8
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Snel en nauwkeurig meten
Ook bij ‘echte’ practica en onderzoeken speelt de computer een rol.
Sensoren kunnen worden uitgelezen door de computer. Eventueel kan de
computer ook het experiment aansturen. Hierdoor wordt het mogelijk snel
en nauwkeurig grote datareeksen te verzamelen, als hoge meetfrequenties
of experimenten die meer dagen duren in het spel zijn. Diverse fabrikanten
leveren dataloggers die geschikt zijn voor zelfstandig gebruik en dus mee
het veld in genomen kunnen worden (zoals de Coach Ulab). Als accessoire
zijn eenvoudig hanteerbare sensoren verkrijgbaar voor allerlei grootheden
(licht, afstand door middel van echometing, pH, CO2-gehalte etc.) waardoor
de mogelijkheden voor leerlingen om hun eigen (vakoverstijgende)
onderzoeksvragen te beantwoorden sterk toenemen. Ook het belang
van geavanceerde techniek voor natuurkundig onderzoek komt hier tot
uitdrukking.

Dataverwerking en analyse
Als data verzameld zijn moeten ze geanalyseerd worden: er moet een
geschikte grafische weergave gemaakt worden, er moeten gemiddelden
hellingshoeken, fouten, onzekerheidmarges etc. bepaald worden. Hiervoor
worden soms office-pakketten gebruikt zoals Excel. Er zijn ook programma’s
in omloop specifiek gericht op dataverwerking in het voortgezet onderwijs.
Tenslotte bieden de bovengenoemde meetprogramma’s ook uitgebreide
mogelijkheden voor data-analyse.
De leerlingen hebben hiermee duidelijk meer mogelijkheden om kritisch met
hun data om te gaan dan ze zouden hebben zonder computer. Daarbij moet
wel opgemerkt worden dat zeker de geavanceerde technieken vaker worden
gebruikt dan begrepen. Als populaire toepassing in deze categorie mag
tenslotte bewegingsanalyse met behulp van ‘videometen’ niet ontbreken.

Modelleren
Als de situatie een beetje ingewikkeld wordt gebruikt de fysicus al snel
een computermodel. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft het
oplossen van problemen meestal beperkt tot problemen die ze met hun
beperkte wiskundige bagage analytisch op kunnen lossen. Er zijn verschillende
programma’s in gebruik waarmee leerlingen zelf computermodellen kunnen
bouwen om wel aan complexe en dynamische verschijnselen te rekenen
(Coach, Powersim, Modellus).
Ten opzichte van de eerder besproken applets zijn twee verschillen van
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belang: 1) bij een modelleerprogramma kan de leerling de achterliggende
regels zien, en dus het verband leggen tussen regels en modelgedrag en 2)
bij een modelleerprogramma kan de leerling de modelregels zelf opstellen
en/of wijzigen.
Op dit moment maken computermodellen alleen deel uit van het N2curriculum, maar zowel NG- als NT-leerlingen zijn in staat met geschikt
gereedschap zelf realistische situaties te vertalen naar modellen en daarmee
voorspellingen te genereren die experimenteel getoetst kunnen worden.
Leerlingen kunnen zo inzicht verwerven in de gevolgen van (verkeerde)
modelaannames, en bijvoorbeeld de beperkte voorspelbaarheid van
chaotische processen. Zoals bij alle gereedschap geldt ook hier dat het
computermodelleerprogramma soms gebruikt wordt als toverdoos. Bij een
geschikte didactiek biedt zelf modelleren echter 1) toegang tot interessantere
problemen, 2) een realistischer beeld van de wetenschappelijke en technische
praktijk, en is 3) van belang voor het begrijpen van maatschappelijke
discussies waarin modelvoorspellingen een rol spelen.
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Rol van de wiskunde
In de beoefening van de natuurkunde speelt de wiskunde een essentiële
rol. Het is een wezenlijk kenmerk van de natuurkunde dat de belangrijkste
grondbeginselen een wiskundige vorm hebben - formules zijn in de
natuurkunde niet allereerst rekenvoorschriften, al worden ze in de
schoolpraktijk vaak wel zo gehanteerd, maar een taal waarin concepten en
theorieën geformuleerd en begrepen kunnen worden. De kracht van de
wiskunde in de natuurkunde is dat abstracte redeneringen en principes, zoals
symmetrie, kunnen leiden tot diepe inzichten met grote reikwijdte. Dit is een
van de fascinerende kenmerken van de natuurkunde. De rol van de wiskunde
in de natuurkunde moet dus zeker niet vernauwd worden tot een discussie
over wiskundige basisvaardigheden, hoewel ook die noodzakelijk zijn.
Wiskundige basisvaardigheden zijn nodig als het gaat om het analyseren
en representeren van gegevens, het modelleren van verschijnselen en het
berekenen van constructies. Op dit niveau is de wiskunde een hulpmiddel voor
de natuurkunde zoals voor de andere bètavakken. Het beheersen van deze
elementaire wiskundige inzichten en vaardigheden is voor leerlingen in het
VO een essentiële voorwaarde voor het succesvol volgen van de N-profielen
en voor een goede aansluiting met de vervolgstudies. De constatering is dat
huidige wiskunde- en natuurkunde programma’s op havo en vwo hiervoor
een onvoldoende basis bieden. In de nieuwe examenprogramma’s van zowel
natuurkunde als wiskunde moet hier aandacht aan gegeven worden. Er is
veel winst te behalen als in klas drie, en liefst nog eerder, aandacht is voor het
aanleren van deze concrete vaardigheden.
De beheersing van de wiskundige basisvaardigheden is ook een noodzakelijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van het abstractievermogen dat nodig
is om natuurkundige verschijnselen op een wiskundige en kwantitatieve
manier te beschrijven. Veel natuurkundige redeneringen berusten op
wiskundige inzichten. Het gaat dan om inzicht in de betekenis van de vorm
van een grafiek, van omzetten van kwalitatieve verbanden in kwantitatieve
wiskundige vergelijkingen, en het vermogen om modellen te ontwikkelen
die een verklaring kunnen geven voor fysische verschijnselen. Voor veel van
de diepere natuurkundige concepten geldt dat er een wiskundige abstractie
aan ten grondslag ligt die leerlingen op één of ander manier moeten leren
hanteren.
De wiskundige aard van de natuurkunde is voor leerlingen vaak problematisch.
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Veel leerlingen hebben moeite om concepten en formules in verband te
brengen met de waarneembare wereld en zien formules als rekenvoorschriften.
Het gevolg is dat een deel van de leerlingen de natuurkunde lessen moeilijk
vindt, en soms ook het nut ervan niet inziet. Toch is het geen oplossing om de
natuurkunde te ontdoen van wiskundige inhoud, al was het maar vanwege
het feit dat onderwerpen die vaak de interesse van leerlingen wekken,
zoals kosmologie en deeltjesfysica, juist het meest wiskundig van aard zijn.
Bovendien maakt de wiskunde door de duidelijke regels veel natuurkundige
redeneringen eerder eenvoudiger dan moeilijker.
In de toekomstige programma’s zullen dus een aantal wiskundige ideeën
en het wiskundig redeneren veel aandacht moeten krijgen. Dit geldt in het
bijzonder voor het vectorbegrip, differentiaal- en integraalrekening, en
modelleren. Bij deze laatste drie onderwerpen is een goed begrip van het
verschil tussen eindige en infinitesimale concepten, zoals differentie- en
differentiaalquotiënten van belang. De mate van abstractie en verdieping
zal echter verschillend zijn voor havo en vwo. Dit zal tot uitdrukking
moeten komen in de eindtermen van het examen. In het overleg tussen de
vernieuwingscommissies zijn reeds afspraken gemaakt om de samenhang en
de afstemming van de eindtermen van de natuurkunde en de wiskunde te
waarborgen.
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Commissie en projectgroep Vernieuwing Natuurkundeonderwijs HAVO/VWO
De commissie heeft de volgende leden:
• Prof. Dr. Ch. G. van Weert, hoogleraar Basisonderwijs
Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
• Prof. Dr. P. D. Barthel, hoogleraar Astrofysica Rijksuniversiteit Groningen;
lid Raad voor Natuurkunde en Sterrenkunde van de KNAW
• Mw. Prof. Dr. A.M. Dogterom, hoogleraar Biofysica Universiteit Leiden;
groepsleider FOM Institute AMOLF Amsterdam
• Prof. Dr. R.H. Dijkgraaf, hoogleraar Mathematische Fysica
Universiteit van Amsterdam
• Dr. J.A.M.M. van Haaren, groepsleider Philips Research Laboratories
Eindhoven
• Mw. Dr. J.M. de Leeuw, lerares Natuurkunde en ANW St. Michaël College
te Zaandam; waarnemer Raad voor Natuurkunde en Sterrenkunde
van de KNAW
• Ir. H.J. Pol, docent Natuurkunde en ANW Augustinus College te Groningen;
Docent UCLO Rijksuniversiteit Groningen
• Ir. R.W.J.M. Sniekers, coördinator opleiding Technische Natuurkunde,
Saxion Hogescholen
• Ir. W. Sonneveld, leraar Natuurkunde en ANW GSG Randstad te
Rotterdam; vakdidactisch medewerker TULO Technische Universiteit Delft
De projectgroep bestaat uit:
• Prof. Dr. H.M.C. Eijkelhof, hoogleraar Natuurkundedidactiek,
Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen,
Universiteit Utrecht, projectcoördinator
• Drs. M.L.M. Pieters, projectmanager AMSTEL Instituut Universiteit
van Amsterdam, projectmanager en secretaris van de commissie
• Dr. E. van den Berg, vakdidacticus natuurkunde,
AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam
• Dr. P. Dekkers, vakdidacticus natuurkunde, Centrum voor Didactiek van
Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht (vanaf 1 april 2006)
• Drs. R.G.C. Ouwerkerk, docent Natuurkunde Stedelijk Gymnasium
te Haarlem; wetenschapsjournalist
• Dr. E.R. Savelsbergh, vakdidactisch onderzoeker, Centrum voor Didactiek
van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht
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Bijdragen naar aanleiding van discussieversies
van Natuurkunde leeft
De Commissie Nieuwe Natuurkunde heeft veel baat gehad bij de talrijke
bijdragen naar aanleiding van discussieversies van Natuurkunde leeft. Voor
de inhoud van de definitieve versie is alleen de Commissie verantwoordelijk.

Resonansgroep
De volgende personen hebben als lid van een resonansgroep in juni 2005
mondeling of schriftelijk gereageerd op een conceptversie. Zij zijn benaderd
vanwege hun professionele achtergrond, maar hebben op persoonlijke titel
bijgedragen.
• Drs. H. N. Biezeveld, docent natuurkunde VO;
co-auteur van Scoop en Stevin
• Prof. Dr. Ing. D.H.A. Blank, hoogleraar Technische Natuurwetenschappen
Universiteit Twente; hoofdredacteur natuurkunde.nl
• Ir. R.E.A. Bouwens, docent natuurkunde VO, CEVO
• Mw. Drs. L. Bruning, leerplan-ontwikkelaar natuurwetenschappen SLO
• Dr. H.G. Heijmans, directeur Techniek Museum Delft;
Vereniging van Science Centra
• Ir. G. T. Jacobs, Senior Manager Employability / Jet-Net,
Philips Electronics Nederland B.V.
• Drs. A. Jaspers, eindredacteur Natuurwetenschap & Techniek
• Ir. H. van der Kooij, coördinator Exacte Vakken CEVO;
curriculumontwikkelaar Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht
• Ir. P. Noordzij, docent lerarenopleiding Fontys Lerarenopleiding Tilburg
• Ir. D.M. Samsom, lid Tweede Kamer; kernfysicus
• F. J. Seller, lid projectgroep Onderbouw-VO.
De commentaren van de resonansgroep zijn verwerkt in een openbare
discussieversie, die in het najaar van 2005 is besproken.

Velddiscussies
In oktober en november 2005 hebben vijf bijeenkomsten van ca. twee uur
plaatsgevonden om een gepubliceerde discussieversie te bespreken: in
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Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Groningen. De bijeenkomsten
zijn georganiseerd door NNV, NVON, en plaatselijke gastheren (Philips
Research en de natuur- en sterrenkundeafdelingen van UU, UT en RUG).
In totaal hebben daaraan ruim 170 mensen deelgenomen, vrijwel allen
natuurkundedocenten uit het voortgezet onderwijs, en verder enkele
lerarenopleiders en onderwijsdirecteuren uit het hoger onderwijs.
Over diezelfde discussieversie heeft een veldadviescommissie van de SLO
in december onder voorzitterschap van drs. H.H. Diephuis een advies
uitgebracht.
De reacties en adviezen uit deze ronde zijn gebruikt bij het opstellen van
de definitieve versie van dit visiedocument, een deel ervan is aan de orde
gesteld in het overleg van de vijf bèta-vernieuwingscommissies.
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