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1.

DE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK

1.1

DE AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK: MEISJES DOEN HET BETER

Scholen voor voortgezet onderwijs zien zich in toenemende mate geplaatst voor de opgave hoe
om te gaan met de toenemende complexiteit en heterogeniteit van de leerlingenpopulatie. Een
van de constateringen daarbij is dat jongens het overwegend minder goed doen op school dan
meisjes. Jongens zijn oververtegenwoordigd in het vmbo, meisjes in het vwo. Jongens verlaten
vaker dan meisjes vroegtijdig de school zonder diploma. Jongens blijven vaker zitten dan
meisjes. Het afstroompercentage bij jongens is hoger dan van meisjes.1 Dit wordt bevestigd in
recent onderzoek van Driessen & Van Langen (2010) naar de zogeheten onderwijsachterstand
van jongens. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat jongens vaker onaangepast gedrag vertonen
dan meisjes. Een onderzoek van Eurydice (2009) toont aan dat deze verschillen wijdverbreid zijn
in Europa.
1.2

DE PROBLEEMSTELLING: DE ROL VAN DIGITAAL LEERMATERIAAL

Over de oorzaken van bovengenoemde verschijnselen lopen de meningen uiteen. Een van de
genoemde oorzaken betreft een verschil in de manier waarop (de meeste) meisjes en (de
meeste)  jongens  leren.  Er  zijn  aanwijzingen  dat  er  sprake  is  van  een  ‘jongensachtige  leerstijl’  en  
een  ‘meisjesachtige  leerstijl’  (Severiens  &  Ten  Dam,  1997;; Kommer, 2006). Het idee bestaat dat
in het huidige voortgezet onderwijs een meisjesachtige leerstijl beter bediend wordt dan een
jongensachtige leerstijl. Zo zou een stap-voor-stap uitleg beter bij meisjes passen en een trialand-error-aanpak beter bij jongens (Bouma, 2007).
Sommige scholen hebben een beleid in gang gezet waarbij docenten aanvullend lesmateriaal
ontwikkelen, waarbij meer recht wordt gedaan aan de jongensachtige leerstijl, zonder dat aan
de meisjesachtige leerstijl tekort wordt gedaan. Dit lesmateriaal moet digitaal adaptief onderwijs
mogelijk maken.
De vraag is hoe dergelijk materiaal eruit moet zien. Aan welke eisen moet dit materiaal voldoen?
Om die reden is een onderzoek gewenst naar de effectiviteit van digitale leermiddelen die
verschillen in de leerstijlen waarop een beroep wordt gedaan. Het accent ligt daarbij op jongensen meisjesachtige leerstijlen.
De probleemstelling van het onderzoek luidt:
Wat is het effect van leerstijlkenmerken van digitale leermiddelen op de leerprestaties van
jongens en meisjes?

1

Het afstroompercentage is het percentage leerlingen dat uiteindelijk in een lager onderwijsniveau terecht
komt dan het basisschooladvies luidde.
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2.

THEORETISCH KADER

2.1 WAAROM DOEN MEISJES HET BET ER DAN JONGENS IN HET ONDERWIJS?
Over het waarom van de verschillen in onderwijsresultaten tussen jongens en meisjes bestaat
nog veel onduidelijkheid. Zo zou he toenemend aantal vrouwelijke leerkrachten ervoor zorgen
dat jongens zich minder met mannelijke rolmodellen kunnen identificeren en het om die reden
laten afweten (zie Niemantsverdriet, 2011). Ook zouden meisjes meer profiteren van de vele
profielwerkstukken die in het Tweede Faseonderwijs gemaakt moeten worden. Ook
breinonderzoek zouden verschillen tussen de hersenontwikkeling van jongens en meisjes laten
zien. Deze verschillen moeten er dan echter altijd al geweest zijn en moeten zeker vakspecifiek
worden genuanceerd (zie Driessen & Van Langen, 2010).
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat (de meeste) jongens
of mannen anders leren en presteren dan (de meeste) meisjes of vrouwen. We bespreken
hieronder enkele onderzoeken.
Jongens en meisjes hebben verschillende kwaliteiten. Uit verschillende onderzoeken komt naar
voren dat meisjes meer praten, beter luisteren en beter onderscheid kunnen maken tussen
verschillende stemtonen (Van Bavel, Van Middelaar, & Scherpenzeel, 2005). Ook zijn meisjes
meer ontvankelijk voor details. Ook blijkt dat meisjes socialer zijn in hun leerproces. Jongens
zijn meer gericht op zichzelf tijdens het leren, terwijl meisjes meer aandacht hebben voor de
sociale interactie in de groep tijdens het leren. Meisjes kijken wat anderen vinden, zijn meer
relatiegericht. Meisjes willen graag deel uitmaken van hun omgeving en willen graag
communiceren, overleggen en sociaal contact (Van Bavel, Van Middelaar, & Scherpenzeel,
2005).
Een groot gedeelte van de hersenfunctie is toegewijd aan ruimtelijk-mechanisch functioneren.
Jongens gebruiken maar de helft van wat meisjes gebruiken voor verbaal-emotioneel
functioneren (Gurian & Stevens, 2004). Typerend voor jongens is dat ze meer impulsief en
riskant gedrag vertonen. Jongens zijn beweeglijker tijdens het leren, hebben een kortere
spanningsboog en hebben rustmomenten nodig om het geleerde te verwerken (Van Bavel, Van
Middelaar, & Scherpenzeel, 2005). Meisjes hebben dit niet nodig, zij leren gaandeweg. Jongens
blijken over het algemeen beter te zijn in wiskunde en natuurkunde. Jongens zijn beter in
ruimtelijke taken. De hersenen van jongens zijn beter geschikt voor symbolen, abstractie en
afbeeldingen (Gurian & Stevens, 2004). Jongens hebben hierdoor een voorkeur voor jargon en
codetaal (Van Bavel, Van Middelaar, & Scherpenzeel, 2005). Een jongen zal eerder afhaken
wanneer een docent veel woorden gebruikt.
Severiens (1997) heeft een review uitgevoerd naar sekseverschillen in leren waarin verschillende
leerstijlinstrumenten aan bod zijn gekomen. Op een aantal schalen van deze
leerstijlinstrumenten zijn sekseverschillen gemeten. Echter verschillen deze sekseverschillen
soms nog per onderzoek of per leerstijlinstrument. De volgende verschillen in leerstijlkenmerken
kwamen naar voren:
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-

Mannen scoren hoger op schalen die extrinsieke motivatie meten. Mannen zijn vaker gericht
op cijfers en competitie. Op de intrinsieke motivatie-schalen scoren vrouwen hoger.

-

Mannen halen hun motivatie om te leren uit de praktische noodzaak: je studeert om vakken
te halen, je diploma te halen en een baan te krijgen.

-

Mannen scoren hoger op een negatieve houding tegenover studeren, op neuroticisme en
afhankelijkheid.

-

Mannen scoren hoger op diepgaand leren.

-

Vrouwen scoren hoger dan mannen op oppervlakkig leren maar mannen scoren hoger op de
reproductie-schaal van SBQ.

In een ander onderzoek naar verschil in leerstijlen tussen mannen en vrouwen, dat gebaseerd is
op het leerstijlenmodel van Kolb, kwamen significante verschillen tussen mannen en vrouwen op
leerstijlen naar voren (Philbin, Meier, Huffman & Boverie, 1995). 48% van de mannen hebben
de  ‘assimilator’-stijl tegenover slechts 20% van de vrouwen. De scores van de vrouwen waren
meer gelijk verdeeld over de leerstijlcategorieën. Bij de vrouwen werd het hoogst gescoord op
‘diverger’  en  ‘converger’.  In  dit  artikel  wordt  geclaimd  dat  een  traditionele  onderwijsomgeving  
waarschijnlijk niet de beste leeromgeving is voor meisjes. De assimilator-stijl komt het meeste
terug in het traditionele onderwijs. Deze stijl is door jongens het meeste gekozen en door
meisjes juist het minste. Dit komt overeen met recente nieuwsberichten waarin wordt geclaimd
dat  ‘het  nieuwe  leren’  vooral  meisjes  ten  goede  komt  en  minder  geschikt  zou  zijn  voor  jongens.
Severiens en Ten Dam (1997) hebben gepoogd de leerstijlverschillen tussen mannen en
vrouwen te verklaren aan de hand van sekse-identiteit. In dit onderzoek gebruikten zij de ILS
van Vermunt. Sekse-identiteit blijkt meer variantie te verklaren in het gebruik van bepaalde
leerstijlen dan sekse. Dit zou erop wijzen dat beter kan worden gesproken van jongens- en
meisjesachtige leerstijlen (Severiens & Ten Dam, 1997; Kommer, 2006). Voor de
betekenisgerichte leerstijl werd geen sekseverschil gemeten. Sekse-identiteit bleek voor deze
leerstijl meer variantie te verklaren dan sekse: wanneer studenten zich beschrijven als
mannelijk ofwel vrouwelijk, gebruiken ze de leerstijl vaker. Op de reproductiegerichte leerstijl
scoren vrouwen hoger dan mannen. Sekse-identiteit verklaart hier niet meer variantie dan
sekse. De toepassingsgerichte leerstijl wordt even vaak door mannen als vrouwen gebruikt.
Sekse-identiteit verklaart hier meer variantie dan sekse. Studenten met een hoge score op de
vrouwelijke identiteit scoren hoger op het gebruik van deze leerstijl. De ongerichte leerstijl wordt
vaker door mannen dan door vrouwen gebruik. Sekse-identiteit verklaart hier niet meer
variantie dan sekse.
Milgram (2007) onderzocht de verschillen in leerstijl tussen jongens en meisjes bij de exacte
vakken en kwam tot een aantal sekseverschillen die overeenkomstig zijn met eerder genoemde
onderzoeken. Jongens zijn volgens Milgram beter in het oplossen van (technische) problemen
dan meisjes. Jongens zijn eerder geneigd om met materialen te manipuleren dan meisjes.
Ruimtelijk inzicht is bij meisjes minder sterk ontwikkeld dan bij jongens. Jongens hebben meer
zelfvertrouwen dan meisjes en overschatten hun mogelijkheden terwijl meisjes die
onderschatten. Meisjes prefereren samenwerking, jongens zijn competitiever. Meisjes leren het
liefst door naar rolmodellen te kijken en (herhaald) te horen of te lezen wat ze moeten doen
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terwijl jongens meer experimenteren. Meisjes vermijden het maken van fouten terwijl jongens
dat minder erg vinden. Meisjes houden meer van uit het hoofd leren, terwijl jongens hogere orde
vaardigheden gebruiken om problemen op te lossen. Verder blijkt nog dat meisjes graag het
totaalplaatje willen zien van wat ze leren. Meisjes leren graag stap voor stap en op
systematische wijze. Experimenteren vinden ze niet fijn.
Samengevat zijn de volgende verschillen gevonden:
-

meisjes zijn taliger, jongens zijn meer ruimtelijk-mathematisch ingesteld

-

meisjes werken graag samen, jongens liever alleen

-

jongens zijn competitiever, meisjes coöperatiever

-

meisjes werken graag stap-voor-stap, jongens experimenteren liever

-

de spanningsboog van meisjes is langer dan van jongens

-

meisjes hebben meer oog voor details, jongens meer voor het grote geheel

-

jongens zijn bevattelijker voor abstracties en codetaal, meisjes meer voor natuurgetrouwe,
realistische afbeeldingen

-

meisjes gebruiken vaker een stijl van oppervlakkig leren, jongens diepgaand leren

-

meisjes hanteren vaker dan jongens een reproductiegerichte leerstijl, jongens vaker een
ongerichte leerstijl

Enkele van bovenstaande verschillen refereren aan mogelijke verschillen in leerdoelen die
bereikt moeten worden. Stap-voor-stap-strategieën, oppervlakkig leren en reproductiegerichte
leerstijlen  lijken  vooral  nuttig  bij  het  werken  aan  de  ‘lagere’  cognitieve  doelen  in  de  taxonomie  
van Bloom, terwijl experimenteren, dieper leren en een ongerichte leerstijl wat meer lijken te
passen bij het werken aan de  ‘hogere’  cognitieve  niveaus.

2.2 OVER LEERSTIJLEN
2.2.1 Wat zijn leerstijlen?
We hebben het over verschillen in leerstijlen tussen jongens en meisjes, maar wat verstaan we
onder leerstijlen? Leerstijlen zijn één van de vele factoren die van invloed zijn op leren
(Vermunt, 1992). Uit onderzoek door de jaren heen is gebleken dat er relatief stabiele
verschillen zijn tussen mensen in de aard van de leerstrategieën die zij geneigd zijn en in staat
zijn te gebruiken. Er is sprake van een verschil in leerstijlen tussen individuen (Boekaerts &
Simons, 1993). Een leerstijl is een manier van leren die de voorkeur heeft bij een bepaald
persoon. Het zijn karaktereigenschappen die verwijzen naar de manier waarop individuen
leertaken benaderen en informatie verwerken (Morrison, Ross, Kalman & Kemp, 2011).
Leerstijlen komen tot stand doordat men bepaalde voor hen succesvolle strategieën en tactieken
herhaaldelijk toepast en niet-succesvolle strategieën en tactieken mijdt. Hierdoor worden
voorkeuren voor bepaalde gedragspatronen ontwikkeld en ontstaat er een bepaalde
leergewoonte (Honey & Mumford, 1999). Een leerstijl kan dus worden omschreven als de aard
en combinatie van leerstrategieën die een leerling geneigd is te kiezen (Boekaerts & Simons,
1993).
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In leerstijlmodellen worden  naast  het  begrip  ‘leerstijlen’  ook  vaak  de  begrippen  ‘leerstrategieën’  
en  ‘cognitieve  strategieën’  gebruikt.  Deze  begrippen  hangen  nauw  met  elkaar  samen,  maar  
mogen niet als synoniemen worden gebruikt.
Onder een strategie verstaan we het geheel aan activiteiten die iemand onderneemt om een
bepaald doel te bereiken. We kennen cognitieve strategieën en leerstrategieën (Vermunt, 1992).
Cognitieve strategieën zijn strategieën die gebruikt worden bij informatieverwerking. Cognitieve
strategieën zijn onder te verdelen in algemene en vakspecifieke cognitieve strategieën. Met
algemene cognitieve strategieën wordt gedoeld op strategieën die bij allerlei
informatieverwerkingsprocessen gehanteerd kunnen worden, bijvoorbeeld aandachtstrategieën.
Vakspecifieke cognitieve strategieën zijn strategieën die bij specifieke vakgebieden gebruikt
worden, zoals lees- en schrijfstrategieën. Vakspecifieke cognitieve strategieën zijn algemene
cognitieve strategieën die een specifieke invulling hebben ingekregen met betrekking tot het
betreffende vakgebied (Boekaerts & Simons, 1993). Leerstrategieën zijn strategieën die
specifiek gericht zijn op het bereiken van bepaalde leerdoelen. Bij een leerstrategie worden
bepaalde technieken en vaardigheden gecombineerd om het leerdoel te bereiken.
Leerstrategieën zijn vertalingen van algemene cognitieve strategieën naar een leercontext
(Boekaerts & Simons, 1993).
Leer- en cognitieve strategieën bestaan uit een combinatie van cognitieve en psychomotorische
vaardigheden,  zogenaamde  CPV’s.  Een leerstijl kan worden opgevat als een routinematig
gekozen  combinatie  van  deze  CPV’s.  Een  leerling  kiest  voor  deze  CPV’s  omdat  ze  vertrouwd  zijn  
of omdat ze de voorkeur genieten. Een leerstijlenmodel is dan dus een hypothetisch construct
dat verwijst naar een  relatief  stabiele  of  constante  manier  waarop  een  leerling  de  CPV’s  
combineert (Boekaerts & Simons, 1993).
Binnen het onderzoeksveld van leerstijlen is onderscheid te maken in hoe door bepaalde
theoretici wordt gedacht over een aantal kernconcepten van leerstijlen. Een van die
kernconcepten is de mate van stabiliteit versus flexibiliteit van leerstijlen. Een tweede is hoe
meetbaar leerstijlen zijn en hoe leerstijlen gemeten zouden moeten worden. Een andere
discussie betreft het doel van het meten van leerstijlen. Moet het onderwijs aangepast worden
aan de leerstijl van de leerling, moet de leerling een repertoire aan leerstijlen ontwikkelen of
dient het enkel als persoonlijke reflectie op het eigen leerproces (Coffield, Moseley, Hall, &
Ecclestone, 2004)?
2.2.2

De veranderbaarheid van leerstijlen

Het algemene idee van leerstijlen lijkt te impliceren dat ze iets onveranderbaars en stabiels
hebben. Echter, modellen variëren in de opvatting over de mate van stabiliteit van leerstijlen.
Ideeën over leren die ten grondslag liggen aan de ideeën over leerstijlen zorgen voor deze
diverse opvattingen. Het perspectief van fixed traits2 leidt tot labels en hokjes voor leerstijlen en

2

Volgens deze theorie zijn persoonskenmerken die van invloed zijn op leerstijlen niet veranderbaar en
daarmee leerstijlen ook niet veranderbaar.
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is erg generaliserend van aard. In sommige theorieën wordt gesproken van leerstijlen die
‘flexibly  stable’  zijn: leerervaringen en omgevingsfactoren vormen voorkeuren, benaderingen en
strategieën (Coffield et al., 2004). Volgens deze theorieën is een leerstijl niet fixed, maar is het
een veranderbare doch overwegend stabiele voorkeur voor een bepaalde manier van leren,
welke enigszins kan verschillen per context of per taak.
Er is veel onderzoek geweest naar leerstijlen en door de jaren heen zijn hieruit veel
verschillende leerstijlmodellen ontwikkeld. Curry (1983) heeft onderzoek gedaan naar de
psychometrische kwaliteiten van verschillende leerstijlinstrumenten en is op een classificatie
uitgekomen volgens het zogenaamde ui-model (figuur 1). In de buitenste ring van dit model
vinden we leerstijlmodellen die uitgaan van het idee dat leerstijlen veranderbaar zijn. In de
binnenste ring vinden we leerstijlmodellen die uitgaan van het perspectief van fixed traits. Hoe
verder je naar binnen gaat in het ui-model, hoe belangrijker leerstijlen worden geacht voor het
leerproces.

Instructional preferences
Information processing style
Cognitive personality style

Figuur 1. Curry’s  (1983)  ui-model van leerstijlen
Het vraagstuk van de al of niet veranderbaarheid van leerstijlen heeft consequenties voor de
inrichting  van  het  onderwijs.  Coffield  en  collega’s  (2004)  formuleren  daarbij  de  volgende  opties:
1. Het onderwijs aanpassen aan de leerstijl van de leerling.
Dit past bij het uitgangspunt  dat  leerstijlen  ‘fixed’  zijn.  Het  meten  van  leerstijlen  is  een  
goede manier om de leerbehoeftes van individuen in kaart te brengen.
Dit  zou  kunnen  leiden  tot  labellen,  in  hokjes  denken  en  tot  het  ‘matchen’  van  onderwijs  aan  
leerstijlen, wat vernauwend kan werken in plaats van bevrijdend.
2. Leerlingen zouden een repertoire aan leerstijlen moeten ontwikkelen.
Bewustwording van je eigen leerstijlvoorkeuren en vaardigheden moet de leerlingen niet
tegenhouden om ook andere leerstijlen te ontwikkelen. De ontwikkeling van leerstijlen zou
het beste kunnen wanneer een mix aan onderwijsstijlen wordt toegepast (frontaal,
werkgroepen, probleemgestuurd onderwijs, etc.).
3. Aansporen tot een meer zelfbewuste reflectie op sterke en zwakke punten, aan de hand
van leerstijlinstrumenten die als diagnostisch assessmentinstrument worden ingezet.
Leerstijlen zijn een handvat voor docenten en leerlingen om op een meer productieve manier
(door beter begripsgebruik) te praten over leren.
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In dit onderzoek gaan wij ervan dat leerstijlen veranderbaar zijn. Leerstijlen zijn onder meer
opgebouwd uit leerstrategieën die op hun beurt bestaan uit combinaties van cognitieve en
psychomotorische vaardigheden. Wij gaan ervan uit dat zowel deze vaardigheden als de
leerstrategieën veranderbaar zijn op grond van leerervaringen. Dit uitgangspunt (zoals o.a. in de
leerstijlentheorie van Vermunt wordt beaamd) past bij de discussie over de mogelijke oorzaken
van de verschillen in schoolprestaties tussen jongens en meisjes, waar onder andere factoren als
de omgeving en motivatie een rol blijken te spelen.
2.2.3

Vier verschillende leerstijlen

Vermunt (1992) onderscheidt de volgende vier leerstijlen:
Leerstijl

Leerlingen…

Ongericht

…zijn  zich  niet  bewust  van hun voorkeur voor
bepaalde leeractiviteiten, kunnen zich zelf
nauwelijks sturen en zijn gebaat bij
samenwerkend leren

Reproductiegericht

…hebben  een  voorkeur  voor  het  memoriseren,
herhalen en analyseren van de leerstof en
laten zich graag door een programma sturen

Betekenisgericht

…leggen  graag  verbanden  en  zijn  gewend  
zelfstandig hun leerproces te sturen

Toepassingsgericht

…hebben  praktijkgerichte  opdrachten  nodig  en  
kunnen zelfstandig hun leerproces sturen maar
laten zich ook goed sturen door een
programma

Deze onderscheiding in vier stijlen komt voort uit herhaald onderzoek. Op basis daarvan
ontwikkelde Vermunt de Inventaris LeerStijlen (ILS). Voor leraren kan dit een handig instrument
zijn om de leerstijl van hun leerlingen vast te stellen. Vermunt heeft vastgesteld dat meisjes
significant vaker de reproductiegerichte leerstijl gebruiken dan jongens. Omgekeerd is bij
jongens significant vaker sprake van een ongerichte leerstijl.

2.3 DE BETEKENIS VAN (DIGITALE) LEERMIDDELEN
Leermiddelen vervullen een belangrijke functie in het onderwijs. Rond 80% van de docenten in
het primair en voortgezet onderwijs gebruikt alleen of hoofdzakelijk methodes. De overige 20%
gebruikt eigen ontwikkelde of gevonden leermiddelen (Blockhuis, Corbalan, Ten Voorde, & De
Vries, 2011). Het gebruik van digitale leermiddelen groeit gestaag. Rond een kwart van de
docenten gebruikt digitale leermiddelen (Ten Brummelhuis & Van Amerongen, 2010).
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Leermiddelen zijn op te vatten als belangrijke instrumenten om leerprocessen van leerlingen te
ondersteunen. In die zin valt te verwachten dat leermiddelen invloed uitoefenen op de
ontwikkeling van leerstijlen.
Reints & Wilkens (2008) onderscheiden negen leerfuncties van leermiddelen die zijn gebaseerd
op de verschillende manieren waarop leermiddelen het leerproces kunnen ondersteunen. De
negen leerfuncties zijn onderverdeeld in drie functiegebieden: de content, de pedagogischdidactische benadering en design en presentatie. Per functiegebied zijn drie leerfuncties
benoemd:
A. De content
1. Het selecteren van de content afgestemd op doelgroep en leerdoelen
2. Het ordenen van de content afgestemd op doelgroep en leerdoelen
3. Het kiezen van modaliteiten afgestemd op doelgroep en leerdoelen
B. Pedagogisch-didactische benadering
4. Het kiezen van werkvormen afgestemd op doelgroep en leerdoelen
5. Het kiezen van didactische strategieën afgestemd op doelgroep en leerdoelen
6. Het reguleren van het leerproces
C. Design en presentatie
7. Het aanbieden van begrijpelijke teksten, gelet op de doelgroep
8. Het selecteren van begripsondersteunende beelden
9. Het vormgeven gericht op het trekken van de aandacht of het structureren van de
informatie
Op basis van deze negen leerfuncties is een instrument ontwikkeld met behulp waarvan de
kwaliteit van (digitale) leermiddelen kan worden vastgesteld. Kwaliteit, in de zin van de mate
waarin een leermiddel succesvol het leren ondersteunt. Het instrument, de MILK
(MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit), vormt de basis om te kunnen bepalen welke
leerstijlkenmerken leermiddelen hebben.
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3.

DE ONDERZOEKSVRAGEN

Uit het hierboven gepresenteerde theoretisch kader is vastgesteld dat:
-

meisjes in het algemeen beter presteren in het onderwijs dan jongens

-

meisjes en jongens overwegend verschillende leerstijlen hebben

-

er mogelijk een relatie bestaat met het werken aan leerdoelen van verschillende
cognitieve niveaus zoals door Bloom onderscheiden

-

het huidige onderwijs kenmerken vertoont die (mogelijk) beter aansluiten bij leerstijlen
van meisjes dan bij die van jongens

-

(digitale) leermiddelen een belangrijke rol spelen in het onderwijs

-

Leerstijlen veranderbaar en te ontwikkelen zijn (waardoor het zinvol is het onderwijs,
c.q. leermiddelen zo nodig aan te passen)

-

(digitale) leermiddelen kenmerken bezitten die bepaalde leerstijlen ondersteunen en
ontwikkelen

Vanuit de conclusies die uit het theoretisch kader naar voren zijn gekomen, formuleren we de
volgende onderzoeksvragen:
a.

presteren jongens en meisjes verschillend op een toets volgend op een aanbod van
digitaal leermateriaal dat vooral een jongensachtige leerstijl ondersteunt en ontwikkelt?

b.

presteren jongens en meisjes verschillend op een toets volgend op een aanbod van
digitaal leermateriaal dat vooral een meisjesachtige leerstijl ondersteunt en ontwikkelt?

c.

presteren jongens vooral beter  op  de  ‘hogere’  cognitieve  niveaus van Bloom en meisjes
op  de  ‘lagere’?
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4.
4.1

DE OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
HET ONDERZOEKSDESIGN

Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen uit klas 4 van het VWO. Uit Europees onderzoek
van Eurydice (2009) komt naar voren dat de verschillen tussen jongens en meisjes het grootst
zijn in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (p. 73).
Daarbinnen kiezen we voor het vak biologie. Ten eerste omdat biologie een vak is dat zowel door
jongens als door meisjes gekozen wordt. Ten tweede omdat dit vak zowel talige als
mathematische leerstof kent, en zowel stapsgewijze als experimenterende instructies en
opdrachten kent.
Het digitale leermiddel dat we in het onderzoek hebben betrokken is 10 voor Biologie, een
complete online biologiemethode voor de bovenbouw van HAVO en VWO. De methode bevat 45
thema’s  en  hoofdstukken  en  zo’n  1000  opdrachten.  Leerkrachten  kunnen  hun  eigen  bundels  
maken en zo tot arrangementen komen die aansluiten bij hun situatie en wensen.
De methode is opdrachtgestuurd. Om die reden hebben we de opdrachten als uitgangspunt
genomen om te vergelijken op jongensachtige en meisjesachtige leerstijlen. Onderdeel van de
opdrachten zijn vaak ook teksten en links. Leerjaar 4 van het VWO bevat ongeveer 300
opdrachten,  verdeeld  over  10  thema’s.  Leerkrachten  die  met  10  voor  Biologie  werken  hebben  
aan het begin van het schooljaar een studiewijzer gemaakt waarop aangegeven staat welke
thema’s  in  welke  periode  behandeld  werden.  We  hebben  twee  verschillende  thema’s  
geselecteerd die behandeld werden gedurende de periode van de dataverzameling en hebben de
bijbehorende opdrachten onderzocht op jongensachtige en meisjesachtige opdrachten (inclusief
de teksten en de links).
Per  thema  zijn  drie  ‘jongensachtige’  en drie  ‘meisjesachtige’  opdrachten  geselecteerd.  Deze  
opdrachten zijn door de docent aangeboden aan de leerlingen die ze vervolgens gemaakt
hebben. In de ene helft van de klassen is begonnen met thema 1, in de andere helft met thema
2. Daarbinnen is in de en helft van de klassen begonnen met de meisjesachtige opdrachten en
daarna met de jongensachtige. In de andere klassen andersom.
Het ging dus in totaal om vier opdrachtencycli: twee peer thema. Ten behoeve van elke cyclus is
een voor- en een natoets samengesteld. Op deze manier kunnen we de differentiële effecten
waarnemen  tussen  ‘jongensachtige’  en  ‘meisjesachtige’  opdrachten.  Deze  toetsen  bevatten  
opgaven die drie verschillende cognitieve niveaus van Bloom bevatten: kennis, inzicht, en
toepassing. Hierdoor werd het mogelijk te achterhalen of meisjes anders presteren dan jongens.
Het design dat we hanteren is een pretest-posttest quasi experimenteel design. Per thema ziet
dat er als volgt uit:

12

X1

-

O1

-

X2
Y1

-

O2

-

Y2

Waarbij geldt:
X1 = voormeting van jongensachtige opdrachten
Y1 = voormeting van meisjesachtige opdrachten
O1 = jongensachtige opdrachten
O2 = meisjesachtige opdrachten
X2 = nameting van jongensachtige opdrachten
Y2 = nameting meisjesachtige opdrachten
Bij het thema gedrag overigens zijn eerst de meisjesachtige opdrachten behandeld en daarna de
jongensachtige opdrachten.
In het onderzoek is nagegaan of in het gebruik door de docent discrepanties zijn opgetreden
tussen hoe de opdrachten bedoeld zijn (geïntendeerd curriculum) en hoe ze zijn uitgevoerd
(gerealiseerde  curriculum).  Het  is  immers  niet  denkbeeldig  dat  docenten  een  ‘teveel’  aan  
meisjes- of jongensachtige leerstijlkenmerken hebben gecompenseerd.
Daarnaast hebben we aan de deelnemende leerlingen een enquête afgenomen waarin we
gegevens verzameld hebben over hun motivatie en hun leervoorkeur.

4.2

DE GEBRUIKTE INSTRUMENTEN

4.2.1 Analyse-instrument opdrachten
Om jongensachtige en meisjesachtige opdrachten te kunnen detecteren hebben we een analyseinstrument ontwikkeld. Een instrument met behulp waarvan opdrachten uit de methode 10 voor
Biologie konden worden beschreven in termen van leerstijlkenmerken. Hiertoe hebben we
allereerst de uitkomsten benut uit verschillende onderzoeken naar leerstijlen van jongens en
meisjes. Uit een eerste analyse (zie het theoretisch kader, paragraaf 2.1) komen de volgende
naar voren:
-

meisjes zijn taliger, jongens zijn meer ruimtelijk-mathematisch ingesteld

-

meisjes werken graag samen, jongens liever alleen

-

jongens zijn competitiever, meisjes coöperatiever

-

meisjes werken graag stap-voor-stap, jongens experimenteren liever

-

de spanningsboog van meisjes is langer dan van jongens

-

meisjes hebben meer oog voor details, jongens meer voor het grote geheel

-

jongens zijn bevattelijker voor abstracties en codetaal, meisjes meer voor natuurgetrouwe,
realistische afbeeldingen

-

meisjes zijn beter in oppervlakkig leren, jongens in diepgaand leren
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-

meisjes hanteren vaker dan jongens een reproductiegerichte leerstijl, jongens vaker een
ongerichte leerstijl

Vervolgens hebben we de Index of Inclusiveness van Heemskerk (2008) gebruikt. Zij heeft een
instrument ontwikkeld met behulp waarvan onder meer genderverschillen kunnen worden
geanalyseerd in digitale leermiddelen. Deze Index is eveneens bekeken op relevante items.
Vervolgens hebben we de Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt (1990) geanalyseerd op
items die verband houden met bovenstaande leerstijlkenmerken van jongens en meisjes. De
instrumenten van Heemskerk en van Vermunt & Van Rijswijk zijn sterk op de onderwijscontext
gericht, valide en betrouwbaar, en zijn gebaseerd op een concept waarbij leerstijlen te
ontwikkelen zijn (en niet onveranderbaar verankerd liggen in de persoonlijkheidsstructuur).
Tenslotte zijn de op deze wijze geselecteerde leerstijlkenmerken geoperationaliseerd door deze
te koppelen aan items van het MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit (de MILK) zoals dat is
ontwikkeld door het CLU (zie theoretisch kader, paragraaf 2.3).
Op deze manier ontstond een eerste concept van het instrument bestaande uit 58 items. De
items waren zodanig geformuleerd dat scoring ofwel iets zei over de mate van meisjesachtigheid
van de opdracht of van jongensachtigheid. Vervolgens is deze versie door negen expertrespondenten toegepast op vier verschillende opdrachten uit 10 voor Biologie. Deze opdrachten
behoorden  bij  andere  thema’s  dan  de  inmiddels  bekende  twee  thema’s  die  in  het  onderzoek  
betrokken zouden worden. Op grond van de scores zijn schaalanalyses  uitgevoerd  (Cronbach’s  
alpha) waarbij de items verdeeld waren over vijf schalen:
A Identificatie (α = .733)
B Authenticiteit (α = .660)
C Onzekerheidsreductie (α = .703)
D Synthetiseren (α = .776)
E Kritische houding (α = .681)
Door het uitvoeren van betrouwbaarheidsanalyses kan bepaald worden of sprake is van
homogene  schalen.  Daarbij  is  een  alpha  van  ≥.70  maatgevend.  De  uitgevoerde  analyses  hebben  
ertoe geleid dat enkele items zijn verwijderd, de schaal Authenticiteit is hernoemd naar
Concretiseren en de schalen Synthetiseren en Kritische Houding zijn samengevoegd tot Dieper
leren. Zo ontstond een nieuwe lijst van 54 items die door twee onderzoekers onafhankelijk van
elkaar  is  toegepast  op  drie  opdrachten,  wederom  uit  andere  thema’s  dan  de  inmiddels bekende
twee  thema’s  die  in  het  onderzoek  betrokken  zouden  worden.  Items  waarvan  de  scores  meer  
dan 1 punt op de 4-puntsshcaal verschilden, zijn bediscussieerd waarna items zijn
geherformuleerd. Het definitieve instrument bestond uit 56 items, verdeeld over de volgende
categorieën:
A Identificatie (16 items, waarvan 9 jongensachtig en 7 meisjesachtig)
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B Concretiseren (13 items, waarvan 3 jongensachtig en 10 meisjesachtig)
C Onzekerheidsreductie (11 items, waarvan 2 jongensachtig en 9 meisjesachtig)
D Dieper leren (16 items, waarvan 9 jongensachtig en 7 meisjesachtig)
De definitieve lijst bestond dus uit 56 items, waarvan 23 jongensachtig en 33 meisjesachtig (zie
Bijlage 1).

4.2.2 Discrepantie-instrument docentgedrag
In het onderzoek is nagegaan of in het gebruik door de docent discrepanties zijn opgetreden
tussen hoe de opdrachten bedoeld zijn (geïntendeerd curriculum) en hoe ze zijn uitgevoerd
(gerealiseerde  curriculum).  Het  is  immers  niet  denkbeeldig  dat  docenten  een  ‘teveel’  aan  
meisjes- of jongensachtige leerstijlkenmerken hebben gecompenseerd.
Om discrepanties te kunnen achterhalen hebben we drie verschillende instrumenten ontwikkeld:
logboekformulieren,  observatieformulieren  en  interviewschema’s.
De logboekformulieren (zie Bijlagen 2 en 3) waren bestemd voor de leerkrachten om in te
vullen. Van iedere les moest worden ingevuld:
-

hoeveel tijd er aan verschillende soorten activiteiten tijdens de les besteed is

-

of de leerlingen andere activiteiten hebben gedaan dan de bedoelde

-

of de leerkracht extra stof behandeld heeft

-

of de leerkracht de opdracht anders dan bedoeld heeft uitgevoerd

-

of de opdracht überhaupt is aangeboden/uitgevoerd

Het observatie-instrument bevatte dezelfde categorieën als het logboekformulier. Het
interviewschema bevatte de volgende onderwerpen:
-

de algemene indruk van hoe de leerlingenbezig zijn geweest aan de opdrachten:
+ motivatie
+ factoren die hun mentale inspanning bij het werken aan de opdrachten en/of toetsen
beïnvloed heeft (telden b.v. de resultaten van de opdrachten of de toetsen mee voor het
cijfer)

-

welke opdrachten anders of niet zijn gedaan en waarom
+ is er b.v. extra stof behandeld tussen de afname van de voortoets en de natoets

-

welke opvattingen de leerkracht heeft over kenmerkende leerstijlen van jongens en
meisjes en hoe je daar als leerkracht mee omgaat
+ ziet de leerkracht überhaupt verschillen tussen jongens en meisjes en zo ja welke
+ benadert de leerkracht jongens anders dan meisjes
+ past de leerkracht andere instructies toe

4.2.3 Discrepantie-instrument docentgedrag
Per thema zijn door het auteursteam twee paralleltoetsen gemaakt met de stof van de
jongensachtige opdrachten (de j-toetsen) en twee paralleltoetsen met de stof van de
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meisjesachtige opdrachten (de m-toetsen). In totaal dus 2 x 4 = 8 toetsen. Elke toets bestond
uit 6 items die in gelijke mate kennisitems, begripsitems en toepassingsitems (Bloom)
representeren. Er zijn per toets bovendien zowel mc-items als essay-items geformuleerd. Per
toets zijn genormeerde antwoordmodellen voor de leerkracht gemaakt waarbij de paralleltoetsen
even zwaar genormeerd waren. De toetsen zijn opgenomen in de bijlagen 4 t/m 11.

4.2.4 Vragenlijst voor de leerlingen
Voor de leerlingen is een vragenlijst ontwikkeld om te achterhalen wat ze vonden van de
opdrachten die ze gemaakt hebben en wat hun leervoorkeur is. Wat dit laatste betreft is gebruik
gemaakt van het LEMO-instrument van Donche et al. (2010). Dit instrument meet een viertal
concepten:
-

verwerkingsstrategieën

-

regulatiestrategieën

-

motivatie

-

zelfeffectiviteit

De verwerkingsstrategieën zijn onderverdeeld in vijf verschillende cognitieve leerstrategieën:
relateren en structureren, kritisch verwerken, analyseren, memoriseren en concrete verwerking.
Omdat er vanuit de literatuur assumpties bestaan dat deze strategieën mogelijk in verband
kunnen worden gebracht met meisjesachtige en jongensachtige leerstijlen is ervoor gekozen met
name deze op te nemen in de vragenlijst voor de leerlingen.
Om een zo grootmogelijke respons te bereiken is aan de vragenlijst een vraag toegevoegd of ze
een gouden tip voor de auteurs van 10 voor Biologie kunnen geven. De tien beste tips zouden
worden beloond met een VVV-bon. De vragenlijst is opgenomen als bijlage 12.

4.3

SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSEENHEDEN

4.3.1

Selectie van de scholen

Er zijn in totaal 21 scholen aangeschreven met de vraag of ze belangstelling hebben om
mee te werken aan het onderzoek. Daarvan hebben er acht positief gereageerd. Aan deze acht
scholen  hebben  we  gevraagd  om  de  PTA’s  op  te  sturen  zodat  we  konden  zien  welke scholen in
de  onderzoeksperiode  dezelfde  thema’s  zouden  behandelen.  Na  analyse  van  deze  PTA’s  bleek  
dat  de  volgende  vijf  scholen  in  die  periode  dezelfde  thema’s  zouden  behandelen:
Het Bisschop Bekkerscollege uit Eindhoven (2 groepen)
Het Eerste Christelijk Lyceum uit Haarlem (2 groepen)
Het Zernike College uit Haren (2 groepen)
Het Sint-Maartenscollege uit Maastricht (2 groepen)
Het Corlaercollege uit Nijkerk (1 groep)

16

4.3.2

Selectie  van  de  thema’s

De  selectie  van  bovengenoemde  scholen  leverde  tegelijkertijd  de  selectie  op  van  de  thema’s  die  
in  het  onderzoek  zouden  worden  betrokken.  Uit  de  PTA’s  kwam  naar  voren  dat  de  volgende  twee  
thema’s  door  alle  scholen  zouden  worden  behandeld  in  de  periode  januari – juni 2012: Doping
en Gedrag.
4.3.3

Selectie van de opdrachten

Het thema Doping bevatte 17 opdrachten, het thema Gedrag 24. Al deze opdrachten zijn met
behulp van het analyse-instrument (zie 4.2.1) door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar
geanalyseerd op jongens- en meisjesachtige leerstijlkenmerken. Om de mate van
overeenstemming  tussen  beide  onderzoekers  te  meten  is  gebruik  gemaakt  van  Cohen’s  Kappa.  
Daarbij  geldt  dat  een  Kappa  van  ≥.40  geldt  als  een  redelijke  mate  van  overeenstemming,  en  
een Kappa van  ≤.40  als  een  matige  mate  van  overeenstemming.  Om  die  reden  kwamen  alleen  
opdrachten  met  een  Kappa  van  ≥.40  in  aanmerking  voor  verdere  selectie.  Van  de  overgebleven  
opdrachten zijn de scores van de twee onderzoekers gemiddeld.
Per thema is vervolgens gekeken naar welke opdrachten de hoogste jongensachtige score
hadden en welke de hoogste meisjesachtige score.
Bij Doping waren de drie hoogst scorende jongensachtige opdrachten overigens tevens hoog
scorende meisjesachtige opdrachten. Bij Gedrag gold dit nog sterker. Bovendien bleek dat de
enige opdracht die uitgesproken jongensachtige leerstijlkenmerken vertoonde veel
organisatorische en technische voorbereiding zouden vereisen. In overleg met hetr auteursteam
is toen besloten om deze opdracht niet te selecteren. De kans dat deze opdracht door de
docenten alsnog niet uitgevoerd zou worden werd als te groot beoordeeld.
Onderstaand staan de geselecteerde opdrachten en hun scores op jongensachtige en
meisjesachtige leerstijlkenmerken genoemd.
Doping

Meisjes

Gedrag

Opdracht

Score

Opdracht

Score

1: Doping: verruiming van

27,5

3: Pesten en democratie

42,5

25

10: In de dierentuin

42

21

19: De balts van

46,5

lichaam en geest
3: Hormonale regulatie:
bestudeer de theorie
22: Haal een bodybuilder
in huis
Jongens

9: Plantenhormonen:

stekelbaarsjes
19

6: De mensentuin

17

19

12: Supersignalen

17

15,5

25: Zinloos geweld

13,5

auxine
10: Plantenhormonen:
gibberelline
16: Hoe denk je zelf over
doping?
In bijlagen 13 en 14 zijn  de  scores  van  alle  opdrachten  opgenomen,  inclusief  hun  Kappa’s.
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4.4

GEGEVENSVERZAMELING

Alle scholen zijn bezocht om de bedoeling van het onderzoek te verduidelijken en te overleggen
over de uitvoering van het onderzoek. Tijdens dit bezoek zijn de volgende instructies met de
docenten doorgenomen:
“Het  is  van  belang  dat  we  de  eventueel  optredende  leereffecten  kunnen  toeschrijven  aan  de  
jongens- of meisjesachtigheid van de opdrachten. Dit betekent dat we overige factoren waaraan
die leereffecten zouden kunnen worden toegeschreven zoveel mogelijk gelijk willen houden.
Om die reden willen we graag de volgende afspraken maken:
1. Vertel de leerlingen niet dat het om de jongens- of meisjesachtigheid van de opdrachten
gaat, maar dat we een onderzoek doen naar de effectiviteit van de methode 10vB.
2. Beperk het aantal contacturen per opdrachtenserie j of m tot 3 lesuren van 50 min.
Leerlingen die hun opdrachten niet af hebben, kunnen eventueel gebruik maken van
zelfstudie-uren of ze als huiswerk afmaken. Mede om die reden verdient het aanbeveling
dat de drie lesuren altijd over twee verschillende weken gespreid zijn. De opdrachten
moeten echter zijn ingeleverd voordat de natoets wordt afgenomen.
3. Vertel de leerlingen dat de resultaten van de natoetsen meetellen voor het SO of het
dossier. We moeten voorkomen dat leerlingen zich minder inspannen.
4. Het is wellicht verstandig de leerlingen voor te bereiden op het feit dat ze de
voorkennistoets begrijpelijkerwijs zeer slecht zullen maken, en dat de resultaten ook niet
meetellen voor een SO of een dossier. Het staat je vrij om na afname van deze
voortoets alvast een begin te maken met de introductie van de opdrachten.
5. Het nabespreken van opdrachten zal ongetwijfeld kunnen leiden tot betere resultaten op
de natoetsen. Wij vinden het niet verantwoord om in het kader ven het onderzoek jullie
te vragen nabesprekingen achterwege te laten. Nabesprekingen moeten echter wel
geregistreerd worden. Daartoe ontvangen jullie nog een simpel format.
6. Het nabespreken van de natoetsen kan alleen na de 2e natoets; dit om testing-effecten
tegen te gaan.
7. 10vB is een online-methode waarvan delen ook op papier gedaan kunnen worden. Het
staat je vrij om te beslissen welke delen je vanaf het scherm wil laten doen en welke
uitgeprint  worden.  Ook  dit  willen  we  echter  wel  registreren.”
Ten aanzien van de geselecteerde opdrachten is in veel gevallen sprake van inhoudelijke
afhankelijkheid. Hoewel de docenten zelf mochten bepalen in welke volgorde ze de opdrachten
willen behandelen is het in veel gevallen onontbeerlijk dat de leerlingen eerst de theorie
bestuderen (meestal een van de eerste opdrachten) voordat de meer praktische opdrachten
kunnen worden uitgevoerd. Omdat bij de selectie van de Doping-opdrachten een dergelijke
theorie-opdracht bij de meisjesachtige opdrachten was geselecteerd leek het daarom niet
verstandig om de helft van de scholen te vragen om eerst de jongensachtige opdrachten te
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behandelen en de andere helft eerst de meisjesachtige. Dat zou de resultaten ongewenst hebben
kunnen beïnvloeden. Daarom is besloten dat bij Doping alle scholen zouden beginnen met de jopdrachten, bij Gedrag met de m-opdrachten.
Aan het eind van de behandeling van het tweede thema zijn de scholen opnieuw bezocht.
Daarbij is voor zover mogelijk een les bezocht ter observatie en is na afloop daarvan een
interview afgenomen bij de leerkracht. Tevens zijn de vragenlijsten voor de leerlingen uitgereikt.
Helaas hebben gedurende het onderzoek vier van de negen docenten moeten afhaken. Het
betrof:
-

Een van de twee docenten van het Eerste Christelijk Lyceum uit Haarlem (ziekte)

-

De andere docent van het Eerste Christelijk Lyceum uit Haarlem, na het eerste thema
(Gedrag) (tijdgebrek)

-

Een van de twee docenten van het Sint-Maartenscollege uit Maastricht, na het eerste thema
(Gedrag) (ontslag)

-

Een van de twee docenten van het Zernike College uit Haren, na het eerste thema (Doping)
(tijdgebrek)

4.5

ANALYSE VAN DE GEGEVENS

Alle toetsen zijn nagekeken door de docenten. Daarbij is gebruik gemaakt van de genormeerde
antwoordmodellen zoals ontwikkeld door het auteursteam van 10 voor Biologie. Vervolgens zijn
alle toetsscores ingevoerd met behulp van SPSS. Om te kunnen bepalen of jongens en meisjes
verschillend hebben gepresteerd nadat ze jongensachtige resp. meisjesachtige opdrachten
hebben gemaakt zijn multilevel analyses uitgevoerd. Dit vanwege het geneste karakter van de
dataverzameling. Daarbij zijn de voortoetsscores in het model als covariaat meegenomen. Er
zijn analyses uitgevoerd overall, uitgesplitst naar de drie niveaus van Bloom, per thema, per
school, en per klas.
Daarnaast is gekeken naar het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft hun leervoorkeur
en hun voorkeur voor het maken van de opdrachten. Hiertoe zijn t-toetsen voor onafhankelijke
groepen uitgevoerd.
De discrepantie-analyses zijn uitgevoerd met behulp van rechte tellingen en kwalitatieve
analyses.
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5.

RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de Multi level analyses gerapporteerd. De
leeruitkomsten na het maken van de jongens- en de meisjesachtige opdrachten worden
afzonderlijk beschreven. De Multi level analyses (MLA) zijn met behulp van SPSS uitgevoerd,
hierbij is een significantieniveau van .05 gehanteerd.
Voorafgaand aan de Multi level analyses is geanalyseerd of er tussen de voor- en natoets sprake
is geweest van leren. Met behulp van een T-toets is berekend wat voor de jongens en meisjes de
scores zijn op zowel de jongens voor- en natoets als de meisjes voor- en natoets. In Tabel 1 is
te zien dat er tussen de voor- en natoets sprake is geweest van leren, aangezien de voortoets
scores allemaal lager liggen dan de natoets scores. Ook is in deze tabel te zien dat de jongens
bijna overal hoger scoren dan de meisjes. We zien ook dat de leerwinst van de jongens hoger is
dan die van de meisjes na het maken van de jongensachtige opdrachten, en dat de leerwinst
van de meisjes hoger is dan die van de jongens na het maken van de meisjesachtige
opdrachten. Uit de Multi level analyses moet blijken of deze verschillen ook significant zijn.
Tabel 1. Estimates voor random intercept voor leerresultaat na jongensachtige en na meisjesachtige
opdrachten

Geslacht

N

M

SD

Voortoets jongensachtige

meisje

71

10.73

5.81

opdrachten

jongen

66

10.67

7.20

Natoets jongensachtige

meisje

73

13.66

5.86

opdrachten

jongen

67

14.61

6.37

Voortoets meisjesachtige

meisje

65

13.27

5.42

opdrachten

jongen

58

14.91

5.95

Natoets meisjesachtige

meisje

71

14.85

6.02

opdrachten

jongen

66

16.25

6.16

Grafiek 1 geeft de verschillende scores weer tussen de voortoets en de natoets voor jongens en
meisjes na het maken van jongens-en meisjesachtige opdrachten.
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Grafiek 1. Het verschil in score van jongens en meisjes na het maken van jongensachtige en meisjesachtige
opdrachten
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Jjopdr = Jongens na het maken van jongensachtige opdrachten
Mjopdr = Meisjes na het maken van jongensachtige opdrachten
Mmopdr= Meisjes na het maken van meisjesachtige opdrachten
Jmopdr = Jongens na het maken van meisjesachtige opdrachten
De random intercept vergelijking, die ten grondslag ligt aan de Multi level analyses, staat
hieronder (1), waarin b0j het intercept is, b1jXij de regressie coëfficiënt van de groepsniveau
variabele geslacht is, b2jXij het regressie coëfficiënt van de groepsniveau variabele voortoets is,
U0j de variantie op groepsniveau is en b0 de variantie op individueel niveau is.
Leerresultaat (natoets)ij = b0j +b1jGeslachtij +b2jVoortoetsij + εij
(1)
b0j = b0 + U0j

5.1 HEBBEN JONGENS MEER GELEERD NA HET MAKEN VAN DE
JONGENSACHTIGE OPDRACHTEN DAN MEISJES?
5.1.1 De leerresultaten overall
Tabel 2 toont de estimated model parameters van het model waarin het totale leerresultaat na
het maken van jongensachtige opdrachten wordt vergeleken tussen jongens en meisjes. De
Multi level analyse laat een significant effect van de voortoets op de natoets zien, p <.01. Deze
waarde toont aan dat een hogere score op de voortoets een positieve invloed heeft op de
natoets score. In de tabel is te zien dat de β voor meisjes lager ligt dan voor de jongens, echter
dit verschil blijkt niet significant te zijn (p = .36). De vraag is of het toelaten van de variërende
intercepten een verschil heeft gemaakt in het model. We kunnen dit testen met de verandering
in de -2 log-likelihood. In Tabel 1 is te zien dat deze verandering zeer significant is. Anders
gezegd, het is belangrijk dat we deze variatie in intercepten hebben gemodelleerd, omdat dit het
model significant verbetert. Met andere woorden: de verschillen tussen de klassen zijn te groot
om uit te gaan van een gefixeerd intercept. Het toestaan van variatie in slopes zorgt niet voor
een verbetering van het model. Het model verklaart 5% van de variantie op groepsniveau en
18% van de variantie op individueel niveau.
Tabel 2. Estimates voor random intercept voor leerresultaat na jongensachtige opdrachten

β

SE

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

14.86
-.71
0.00
.43**

1.01
.76

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

18.00
5.04

-2 log-likelihood
Verandering log
(df)
*p < .05 **p < .01.

.08

780.35
12.34
(4)**
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)
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Conclusie
Uit de analyses blijkt dat jongens na het maken van de jongensachtige opdrachten weliswaar
meer leerwinst hebben geboekt dan de meisjes, maar dat dit verschil niet significant is. De
scores op de voortoets zijn daarentegen wel significant van betekenis: leerlingen die
verhoudingsgewijs hoog op de voortoets scoren, zullen ook verhoudingsgewijs hoog op de
natoets scoren. Dit verschil is significant. Er is geen significant verschil gevonden tussen jongens
en meisjes. Het is dus niet zo dat jongens significant hoger scoren dan meisjes na het maken
van jongensachtige opdrachten.
5.1.2 De leerresultaten uitgesplitst naar niveaus van Bloom
Drie verschillende Multi level analyses zijn uitgevoerd met daarin de natoets score (uitgesplitst
naar de drie niveaus van Bloom: kennis, begrip en toepassing) als afhankelijke variabele. De
onafhankelijke variabelen zijn net als in de eerste vergelijking (1) geslacht en voortoets. De
voortoets is in deze analyses ook opgedeeld in de drie niveaus van Bloom. Dit levert de volgende
vergelijkingen (met random intercept) op:
Leerresultaat (natoetskennis)ij = (b0 + U0j )+b1jGeslachtij +b2jVoortoets(kennis)ij + εij
(2)
Leerresultaat (natoetsbegrip)ij = (b0 + U0j )+b1jGeslachtij +b2jVoortoets(begrip)ij + εij
(3)
Leerresultaat (natoetstoepassing)ij =(b0 + U0j)+b1jGeslachtij +b2jVoortoets(toepassing)ij+εij
(4)
Tabel 2 toont het estimated model parameters van de drie Multi level analyses, waarin het totale
leerresultaat (uitgesplitst naar de niveaus van Bloom) na het maken van jongensachtige
opdrachten wordt vergeleken tussen jongens en meisjes. Alle drie de Multi level analyses laten
een significant effect van de voortoets op de natoets zien, p <.01. Deze waarden tonen aan dat
een hogere score op de voortoets een positieve invloed heeft op de natoets score. In de tabel is
te zien dat bij deze drie analyses de β-waarde voor meisjes lager ligt dan voor de jongens,
echter dit verschil blijkt niet significant te zijn (kennis: p = .60; begrip: p = .67; toepassing: p =
.46). De verandering in de -2 log-likelihood is bij de drie modellen significant, dit toont aan dat
het model met variërende intercepten voor groepsniveau beter is dan het model waarin de
intercepten fixed zijn.
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Tabel 2. Estimates voor random intercept voor leerresultaat (uitgesplitst naar de niveaus van
Bloom) na jongensachtige opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
5.47
-.17
0.00
0.27**

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau
-2 log-likelihood
Verandering log
(df)
*p < .05 **p < .01.

Kennis
SE
0.46
0.31
0.00
0.08

β
4.71
-.13
0.00
0.28**

Begrip
SE
0.56
0.30
0.00
0.08

Toepassing
β
SE
4.71
.48
-.26
.35
0.00
0.00
0.38**
.08

2.95
1.11

2.81
1.83

3.77
1.15

539.66
18.74
(4)**

536.67
39.98
(4)**

571.42
21,98
(4)**

Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Conclusie
Ook wanneer de leerresultaten worden uitgesplitst naar de drie niveaus van Bloom (kennis,
inzicht, toepassing) blijken leerlingen die verhoudingsgewijs hoog op de voortoets scoren, ook
verhoudingsgewijs hoog op de natoets scoren. Deze verschillen zijn significant. Er zijn geen
significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes. Ook uitgesplist naar de niveaus
van Bloom geldt niet dat jongens significant hoger scoren dan meisjes na het maken van
jongensachtige opdrachten.
5.1.3 De leerresultaten uitgesplitst naar thema
Leerlingen  hebben  toetsen  gemaakt  over  twee  verschillende  thema’s: doping en gedrag. De
totale leerwinst, die is geanalyseerd in 1.1, is het gemiddeld aantal punten dat leerlingen op
beide  thema’s  hebben  gehaald.  In  de  volgende  analyses  worden  de  resultaten  op  deze  thema’s  
afzonderlijk geanalyseerd.
Thema Doping
Het leerresultaat met betrekking tot het thema doping is in deze analyse de afhankelijke
variabele. Geslacht en de (doping)voortoets vormen de onafhankelijke variabelen. Het
berekenen van een Multi level analyse was niet mogelijk door een foutmelding in SPSS. Er is
vervolgens gekozen voor een ANCOVA. Tabel 3 toont het estimated model parameters van deze
analyse, die als een regressieanalyse afgelezen kan worden. De analyse laat een significant
effect van de voortoets zien, p <.01. Deze waarde toont aan dat een hogere score op de
voortoets een positieve invloed heeft op de natoets score. In de tabel is te zien dat de β-waarde
voor meisjes lager ligt dan voor de jongens, echter dit verschil blijkt niet significant te zijn (p =
.16).
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Tabel 3. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, van thema doping, na jongensachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
-2 log-likelihood
*p < .05 **p < .01.

β
5.52
-.47
0.00
0.47**
558,398

SE
.24
.34
0.00
.07

Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Thema Gedrag
Het leerresultaat met betrekking tot het thema gedrag is in deze analyse de afhankelijke
variabele. Geslacht en de (gedrag)voortoets vormen de onafhankelijke variabelen. Tabel 4 toont
het estimated model parameters van de Multi level analyse, waarin het leerresultaat betrekking
heeft op het thema gedrag. De Multi level analyse laat een significant effect van de voortoets op
de natoets zien, p <.01. Deze waarde toont aan dat een hogere score op de voortoets een
positieve invloed heeft op de natoets score. In de tabel is te zien dat de β-waarde voor meisjes
lager ligt dan voor de jongens, echter dit verschil blijkt niet significant te zijn (p = .60). Het
toelaten van de variërende intercepten heeft verschil gemaakt in het model, want de
verandering in de -2 log likelihood is zeer significant.
Tabel 4. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, van thema gedrag, na jongensachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
9.70
-.19
0.00
.31**

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

3.50
1.13

-2 log-likelihood
Verandering log
(df)
*p < .05 **p < .01.

SE
.51
.37
0.00
.07

453.00
25.82
(4)**

Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Conclusie
Ook wanneer we de resultaten uitsplitsen per thema blijken er geen significante effecten te zijn
na het maken van de jongensachtige opdrachten.
5.1.4 De leerresultaten uitgesplitst naar school
In deze analyse wordt het leerresultaat uitgesplitst naar de 5 verschillende deelnemende
scholen. Allereerst is er een ANCOVA uitgevoerd, waarin leerresultaat de afhankelijke variabele
is en geslacht, de voortoets en de scholen de onafhankelijke variabelen. Met een Multi level
analyse verbeterde het model niet, daarom wordt in Tabel 6 de resultaten van de ANCOVA
getoond. De voortoets is in dit ANCOVA model significant, F(1, 134) = 55.455, p < .05. De
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dummyvariabele school C is in dit ANCOVA model ook significant, F(1, 134) = 20.301, p < .05.
Dit betekent dat school C op de jongens natoets scores significant afwijkt van school A. De
regressieparameter geeft aan dat school C gemiddeld 4.42 lager scoort op de natoetsscore
(variantie= 1- 27) dan school A. In dit onderzoek hebben van zowel school C als school A twee
klassen deelgenomen. Om nader te kunnen bepalen welke klassen verantwoordelijk zijn voor
deze verschillen, zal het verschil tussen de klassen onder het volgende kopje worden
geanalyseerd.
Tabel 5. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, uitgesplitst naar scholen, na jongensachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = School B
b4 = School C
b5 = School D
b6 = School E

β
16.55
-.96
0.00
.51**
-1.63
-4.42**
-.86
.40

Variantie
Individueel niveau

18.47

-2 log-likelihood
*p < .05 **p < .01.

SE
.82
.77
0.00
.07
1.18
.98
1.25
1.62

771.03

Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep); school B (school A = referentiegroep); school E (school A =
referentiegroep); school D (school A = referentiegroep); school E (school A = referentieschool).

Conclusie
De natoetsscores van school C zijn significant lager dan die van school A na het maken van de
jongensachtige opdrachten.
5.1.5 De leerresultaten uitgesplitst naar klas
In deze analyse worden de leerresultaten uitgesplitst naar de zeven verschillende deelnemende
klassen. De voortoets is in dit ANCOVA model significant, F(1, 134) = 17.883, p < .05. De
dummyvariabele klas C2 is in dit ANCOVA model significant, F(1, 134) = 20.150, p < .05. Dit
betekent dat klas C2 op de jongens natoets scores significant afwijkt van klas A1. De
regressieparameter geeft aan dat klas C2 gemiddeld 7.04 lager scoort op de natoetsscore
(variantie= 1- 27) dan klas A1. Klassen A2, D2 en E1 scoren hoger op de natoets dan klas A1,
maar deze verschillen zijn niet significant.
Tabel 6. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, uitgesplitst naar klassen, na jongensachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = Klas A2
b4 = Klas B1
b5 = Klas D2
b5 = Klas E1
b6 = Klas C2
b6 = Klas C1

β
15.92
-.45
0.00
.35**
1.22
-2.14
.27
1.78
-7.04**
-1.61

SE
1.05
.75
0.00
.08
1.33
1.41
1.38
1.70
1.57
1.32
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Variantie
Individueel niveau

16.95

-2 log-likelihood
759,56
*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep); Klas A2, B1, D2, E1, C2, C1 zijn dummyvariabelen
(Klas A1 = referentiegroep).
Conclusie
De scores op de natoetsen van klas C2 zijn significant lager dan die van klas A1 na het maken
van de jongensachtige opdrachten.
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5.2 HEBBEN MEISJES MEER GELEERD NA HET MAKEN VAN DE
MEISJESACHTIGE OPDRACHTEN DAN JONGENS?
5.2.1 De leerresultaten overall
Tabel 7 toont de estimated model parameters van het model waarin het totale leerresultaat na
het maken van meisjesachtige opdrachten wordt vergeleken tussen jongens en meisjes. De Multi
level analyse laat een significant effect van de voortoets op de natoets zien, p <.01. Deze
waarde toont aan dat een hogere score op de voortoets een positieve invloed heeft op de
natoets score. In de tabel is te zien dat de β voor meisjes lager ligt dan voor de jongens, echter
dit verschil blijkt niet significant te zijn (p = .36). De vraag is of het toelaten van de variërende
intercepten een verschil heeft gemaakt in het model. We kunnen dit testen met de verandering
in de -2 log-likelihood. In Tabel 7 is te zien dat deze verandering zeer significant is. Anders
gezegd, het is belangrijk dat we deze variatie in intercepten hebben gemodelleerd, omdat dit het
model significant verbetert. Het toestaan van variatie in slopes zorgt niet voor een verbetering
van het model. Het model verklaart 5% van de variantie op groepsniveau en 17% van de
variantie op individueel niveau.
Tabel 7. Estimates voor random intercept voor leerresultaat na meisjesachtige opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
16.38
-.36
0.00
.55**

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

17.06
5.09

-2 log-likelihood
Verandering log
(df)
*p < .05 **p < .01.

SE
1.02
0.77
0.08

704.84
13.08
(4)**

Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Conclusie
Uit de analyses blijkt dat meisjes na het maken van de meisjesachtige opdrachten meer
leerwinst hebben geboekt dan de jongens, maar het tussen meisjes en jongens is niet
significant. De scores op de voortoets zijn daarentegen wel siginificant van betekenis: leerlingen
die verhoudingsgewijs hoog op de voortoets scoren, zullen ook verhoudingsgewijs hoog op de
natoets scoren. Dit verschil is significant. Er is geen significant verschil gevonden tussen meisjes
en jongens. Het is dus niet zo dat meisjes significant hoger scoren dan jongens na het maken
van meisjesachtige opdrachten.
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5.2.2 De leerresultaten uitgesplitst naar niveaus van Bloom
Drie verschillende Multi level analyses zijn uitgevoerd met daarin de natoets score (uitgesplitst
naar de drie niveaus van Bloom: kennis, begrip en toepassing) als afhankelijke variabele. De
onafhankelijke variabelen zijn net als in de eerste vergelijking (1) geslacht en voortoets. De
voortoets is in deze analyses ook opgedeeld in de drie niveaus van Bloom. Dit levert de volgende
vergelijkingen (met random intercept) op:
Leerresultaat (natoets kennis)ij = (b0 + U0j )+b1jGeslachtij +b2jVoortoets(kennis)ij + εij
(5)
Leerresultaat (natoets begrip)ij = (b0 + U0j )+b1jGeslachtij +b2jVoortoets(begrip)ij + εij
(6)
Leerresultaat(natoets toepassing)ij=(b0+U0j)+b1jGeslachtij+b2jVoortoets(toepassing)ij+εij
(7)
Tabel 8 toont het estimated model parameters van de drie Multi level analyses, waarin het totale
leerresultaat (uitgesplitst naar de niveaus van Bloom) na het maken van meisjesachtige
opdrachten wordt vergeleken tussen jongens en meisjes. Alle drie de Multi level analyses laten
een significant effect van de voortoets op de natoets zien, p <.01. Deze waarden tonen aan dat
een hogere score op de voortoets een positieve invloed heeft op de natoets score. In de tabel is
te zien dat bij de analyses voor het kennis en begripsniveau de β-waarde voor meisjes lager ligt
dan voor de jongens, echter dit verschil blijkt niet significant te zijn (kennis: p = .93; begrip: p
= .07). Bij de analyse van het toepassingsniveau ligt de β-waarde voor meisjes hoger dan voor
de jongens, maar ook bij deze analyse blijkt het verschil niet significant (toepassing: p = .82).
De verandering in de -2 log-likelihood is bij de drie modellen significant, dit toont aan dat het
model met variërende intercepten voor groepsniveau beter is dan het model waarin de
intercepten fixed zijn.
Tabel 8. Estimates voor random intercept voor leerresultaat (uitgesplitst naar de niveaus van Bloom) na
meisjesachtige opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
7.43
-.04
0.00
.34**

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

5.63
.75

Kennis
SE
.46
.44
.08

-2 log-likelihood
565.31
Verandering log
4.48
(df)
(4)*
*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Begrip
β
4.41
-.51
0.00
.33**

SE
.41
.28
.07

Toepassing
β
SE
4.61
.49
.08
.34
0.00
.36**
.09

2.18
.90

3.32
1.26

455,65
25.79
(4)**

506.75
19.29
(4)**
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Conclusie
Ook wanneer de leerresultaten worden uitgesplitst naar de drie niveaus van Bloom (kennis,
inzicht, toepassing) blijken leerlingen die verhoudingsgewijs hoog op de voortoets scoren, ook
verhoudingsgewijs hoog op de natoets scoren. Deze verschillen zijn significant. Er zijn geen
significante verschillen gevonden tussen meisjes en jongens. Ook uitgesplist naar de niveaus
van Bloom geldt niet dat meisjes significant hoger scoren dan jongens na het maken van
meisjesachtige opdrachten.
5.2.3 De leerresultaten uitgesplitst naar thema
Leerlingen  hebben  toetsen  gemaakt  over  twee  verschillende  thema’s: doping en gedrag. De
totale leerwinst, die is geanalyseerd in 2.1, is het gemiddeld aantal punten dat leerlingen op
beide  thema’s  hebben  gehaald.  In  de  volgende  analyses  worden  de  resultaten  op  deze  thema’s  
afzonderlijk geanalyseerd.
Thema Doping
Het leerresultaat met betrekking tot het thema doping is in deze analyse de afhankelijke
variabele. Geslacht vormt in deze analyse de onafhankelijke variabele en de (doping)voortoets is
meegenomen als covariaat. Tabel 9 toont het estimated model parameters van de
covariantieanalyse (ANCOVA). De voortoets blijkt een significante voorspeller voor de natoets,
F(1, 96) = 27.678, p <.01. Meisjes scoren op de natoets lager dan de jongens, maar dit verschil
blijkt niet significant te zijn (p = .61). Het model verklaart bijna 7% van de variantie op
individueel niveau. Een Multi level analyse verbeterde het model niet.
Tabel 9. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, van thema doping, na meisjesachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
9.48
-.28
0.00
.50**

Variantie
Individueel niveau

6.61

-2 log-likelihood

SE
.39
.54
.10

453.79

*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Thema Gedrag
Het leerresultaat met betrekking tot het thema gedrag is in deze analyse de afhankelijke
variabele. Geslacht en de (gedrag)voortoets vormen de onafhankelijke variabelen. Tabel 10
toont het estimated model parameters van de Multi level analyse, waarin het leerresultaat
betrekking heeft op het thema gedrag. De Multi level analyse laat geen significant effect zien
voor de voortoets (p = .14). In de tabel is te zien dat de β-waarde voor meisjes hoger ligt dan
voor de jongens, echter dit verschil blijkt niet significant te zijn (p = .54). Het toelaten van de
variërende intercepten heeft verschil gemaakt in het model, want de verandering in de -2 log
likelihood is zeer significant.
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Tabel 10. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, van thema gedrag, na meisjesachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets

β
10.50
.29
0
.15

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

4.49
2.46

-2 log-likelihood
Verandering log
(df)

SE
.72
.46
0
.10

403.79
28.76
(4)**

*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Conclusie
Ook wanneer we de resultaten uitsplitsen per thema blijken er geen significante effecten te zijn
na het maken van de meisjesachtige opdrachten.
5.2.4 De leerresultaten uitgesplitst naar school
In deze analyse wordt de leerresultaat uitgesplitst naar de 5 verschillende deelnemende scholen.
Een Multi level analyse is uitgevoerd, waarin leerresultaat de afhankelijke variabele is en
geslacht, de voortoets en de scholen de onafhankelijke variabelen. In Tabel 12 worden de
resultaten getoond. De voortoets is een significante voorspeller voor de natoets, p < .01. Geen
enkele school blijkt significant af te wijken van de referentieschool (A). Van een aantal scholen
hebben meerdere klassen deelgenomen aan het onderzoek, daarom zal in de volgende analyse
bekeken worden of er op klasniveau wel verschillen zijn.
Tabel 12. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, uitgesplitst naar scholen, na meisjesachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = School B
b4 = School C
b5 = School D
b6 = School E

β
16.55
-.34
0
.53**
-1.78
-1.37
-.05
3.79

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

16.94
3.05

-2 log-likelihood
Verandering log (df)

SE
1.46
.77
.08
2.57
2.00
2.46
2.64

701,210
10.85
(9)**

*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep); school B (school A = referentiegroep); school C (school A =
referentiegroep); school D (school A = referentiegroep); school E (school An = referentieschool).
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Conclusie
Er zijn geen significante verschillen tussen de scholen na het maken van de meisjesachtige
opdrachten.
5.2.5 De leerresultaten uitgesplitst naar klas
In deze analyse wordt de leerresultaat uitgesplitst naar de 7 verschillende deelnemende klassen.
De voortoets is in dit ANCOVA model significant, F(1, 122) = 37.337, p < .01. De
dummyvariabele klas C2 is in dit ANCOVA model significant, F(1, 122) = 19.530, p < .01. Dit
betekent dat klas C2 op de meisjes natoets scores significant afwijkt van klas A1. De
regressieparameter geeft aan dat klas C2 gemiddeld 6.17 lager scoort op de natoetsscore
(variantie= 3- 29,5) dan klas A1. Klas B1 scoort ook significant lager dan klas A1, F(1, 122) =
4.092, p < .01, p < .05. De regressieparameter geeft aan dat deze klas gemiddeld 3.08 lager
scoort. Klas A2 en klas D2 scoren ook lager dan klas A1, maar deze verschillen blijken niet
significant. Er zijn twee klassen die hoger scoren dan klas A1, namelijk de klassen E1 en C1,
maar deze verschillen blijken niet significant te zijn.
Tabel 13. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, uitgesplitst naar klassen, na meisjesachtige
opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = Klas A2
b4 = Klas B1
b5 = Klas D2
b5 = Klas E1
b6 = Klas C2
b6 = Klas C1

β
17.66
-.26
0.00
.50**
-2.21
-3.08*
-1.02
2.83
-6.17**
.85

Variantie
Individueel niveau

16.95

-2 log-likelihood

SE
.99
.75
.08
1.27
1.52
1.33
1.63
1.40
1.24

684,429

*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep); Klas A2, B1, D2, E1, C2, en C1 zijn dummyvariabelen (Klas A1 =
referentiegroep).

Conclusie
De klassen C2 en B1 scoren significant lager op de natoetsscores dan klas A1 na het maken van
de meisjesachtige opdrachten.

5.3 OVERIGE ANALYSES
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van enkele aanvullende analyses. Zo hebben we
nagegaan of de leerstijlkenmerken van de leerlingen van invloed zijn op de leerresultaten
(5.3.1). Ook hebben we gekeken naar de leervoorkeuren die leerlingen hebben (5.3.2) en naar
voorkeuren voor soorten opdrachten (5.3.3). Tot slot laten we zien in welke mate er
discrepanties zijn geweest in de uitvoering van de opdrachten (5.3.4).
5.3.1 De invloed van leerstijlkenmerken
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In dit onderzoek is ook gemeten wat de invloed van leerstijlkenmerken op het leerresultaat is. In
deze Multi level analyse is het leerresultaat de afhankelijke variabele. Geslacht, de voortoets en
de vijf leerstijlkenmerken (relateren, memoriseren, concrete verwerking, analyseren, kritisch
verwerken) zijn de onafhankelijke variabelen. Tabel 11 toont de resultaten na het maken van de
jongensachtige opdrachten. Het blijkt wederom dat de voortoets een significant effect heeft op
het leerresultaat. Geslacht blijkt geen significante voorspeller (p = .33) en vrijwel alle
leerstijlkenmerken blijken in deze analyse ook niet significant (relateren: p = .07; memoriseren:
p = .34; concrete verwerking; p =.26; analyseren: p =.16; kritisch verwerken: p =.84). Het
toelaten van de variërende intercepten heeft verschil gemaakt in het model, want de
verandering in de -2 log likelihood is met een verandering van 12.32 zeer significant.
Tabel 11. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, gecorrigeerd op leerstijlkenmerken na
jongensachtige opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = Relateren
b4 = Memoriseren
b5 = Concrete verwerking
b6 = Analyseren
b7 = Kritisch verwerken

β
15.75
-.98
0
.34**
.40
-.17
-.22
.26
.04

Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau

17.80
8.79

SE
1.42
1.00
0
.09
.21
.18
.19
.18
.21

-2 log-likelihood
550,22
Verandering log
12.32
(df)
(9)**
*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)
Tabel 12 toont de resultaten na het maken van de meisjesachtige opdrachten. Het blijkt dat de
voortoets een significant effect heeft op het leerresultaat. Geslacht blijkt geen significante
voorspeller (p = .69) en de leerstijlkenmerken blijken in deze analyse ook niet significant
(relateren: p = .29; memoriseren: p = .61; concrete verwerking; p =.40; analyseren: p =.72;
kritisch verwerken: p =.83). Het toelaten van de variërende intercepten heeft verschil gemaakt
in het model, want de verandering in de -2 log likelihood is met een verandering van 11.84 zeer
significant.

Tabel 12. Estimates voor random intercept voor leerresultaat, gecorrigeerd op leerstijlkenmerken na
meisjesachtige opdrachten

b0 = Intercept
b1= Geslacht (=1)
b1= Geslacht (=2)
b2 = Voortoets
b3 = Relateren
b4 = Memoriseren
b5 = Concrete verwerking

β
16.66
-.39
0
.49**
.22
-.09
-.16

SE
1.28
.98
.09
.21
.18
.19
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b6 = Analyseren
b7 = Kritisch verwerken
Variantie
Individueel niveau
Groepsniveau
-2 log-likelihood
Verandering log (df)

-.06
.04

.18
.20

17.99
6.77
567.08
11.84
(9)**

*p < .05 **p < .01.
Noot. Geslacht (jongen = referentiegroep)

Conclusie
Leerstijlkenmerken hebben geen significant effect op de leerresultaten na het maken van de
jongensachtige resp. de meisjesachtige opdrachten.
5.3.2 Leervoorkeuren van jongens en meisjes
De vraag is of de jongens andere leervoorkeuren hadden dan de meisjes? Om dit na te gaan zijn
t-toetsen uitgevoerd voor onafhankelijke groepen. Daarbij is weer gebruik gemaakt van de vijf
leerstijlkenmerken uit de LEMO-vragenlijst.
In tabel 13 is te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen de scores van jongens en meisjes
als het gaat om het aspect relateren bij het vak biologie.
Tabel 13: Gemiddelde scores van jongens en meisjes op het aspect relateren bij het vak biologie

Onderwerpen samenbrengen tot een
geheel
Zoeken naar overeenkomsten en
verschillen
Feiten in verband brengen met grote
lijn leerstof
Nieuwe leerstof in verband brengen
met oude

Geslacht

N
65

Gemiddelde
2,77

Standaard
deviatie
1,101

Standaard
fout
,137

meisje
jongen

53

2,53

1,137

,156

meisje

65

2,25

1,061

,132

jongen

53

2,43

1,201

,165

meisje

62

2,97

1,071

,136

jongen

53

3,06

1,117

,153

meisje

65

3,15

1,189

,147

jongen

53

3,23

1,068

,147

Om te zien of de verschillen significant zijn is er een T-toets voor onafhankelijke groepen
uitgevoerd (zie tabel 14). In tabel 14 valt te lezen dat er geen significante verschillen tussen
jongens en meisjes zijn op het aspect relateren uit de LEMO vragenlijst. Omdat de variantie in
beide steekproeven gelijk was, zijn alleen de gemiddelden met gelijke varianties opgenomen.
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Tabel 14: T-toets voor onafhankelijke groepen op het aspect relateren bij het vak biologie
F

Onderwerpen samenbrengen
tot een geheel
Zoeken naar overeenkomsten
en verschillen
Feiten in verband brengen met
grote lijn leerstof
Nieuwe leerstof in verband
brengen met oude

Sig.

t

df

,012

,912

1,165

Sig.(2- Mean Std.
95% Confidence
zijdig) Differe Error
Interval of the
nce
Differen Difference
ce
Lower Upper
116
,246 ,241
,207
-,169
,650

1,065

,304

-,901

116

,369 -,188

,208

-,601

,225

,106

,745

-,435

113

,664 -,089

,204

-,494

,316

,478

,491

-,345

116

,731 -,073

,210

-,489

,344

In tabel 15 is te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen de scores van jongens en meisjes
als het gaat om het aspect kritisch verwerken bij het vak biologie. Alleen op het aspect met
betrekking tot het kritisch benaderen van interpretaties van experts scoren jongens beduidend
hoger.
Tabel 15: Gemiddelde scores op het aspect kritisch verwerken bij het vak biologie

65

Gemiddelde
1,92

Standaard
deviatie
1,136

Standaard
fout
,141

jongen

53

2,04

1,143

,157

Nagaan of conclusies logisch volgen

meisje

65

2,60

1,235

,153

uit de feiten

jongen

53

2,60

1,230

,169

Eigen conclusies trekken op basis van meisje

63

2,84

1,167

,147

leerstof

jongen

53

2,94

1,247

,171

Interpretaties van desk. kritisch

meisje

65

2,14

,950

,118

benaderen

jongen

53

2,60

1,214

,167

Eigen visie met leerkracht of auteur

Geslacht

N

meisje

Om te zien of er significante verschillen zijn is er een T-toets voor onafhankelijke groepen
uitgevoerd (zie tabel 16).
Gemiddeld genomen zijn de jongens (gemiddelde score 2,60) kritischer als het gaat om de
benadering van de interpretaties van deskundigen dan de meisjes (gemiddelde score 2,14). Dit
verschil is significant; t = -2,278; df = 97,182; p< .05 bij tweezijdige toetsing.
Tabel 16: T-toets voor onafhankelijke groepen op het aspect kritisch verwerken bij het vak biologie
F

Eigen visie met leerkracht of
auteur
Nagaan of conclusies logisch
volgen uit de feiten
Eigen conclusies trekken op
basis van leerstof
Interpretaties van desk.
kritisch benaderen

Sig.

t

,162

,688

-,544

df Sig.(2- Mean
Std. 95% Confidence
zijdig) Differe
Error
Interval of the
nce Differen
Difference
ce Lower Upper
116
,588 -,115
,211
-,532
,303

,349

,556

-,017

116

,987 -,004

,228

-,456

,448

,013

,910

-,455

114

,650 -,102

,224

-,547

,342

5,460

,021
,025 -,465

,204

-,871

-,060

-2,278
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In tabel 17 is te zien dat er verschillen zijn tussen de scores van jongens en meisjes als het gaat
om het aspect memoriseren bij het vak biologie. Meisjes scoren gemiddeld op alle onderdelen
hoger.
Tabel 17: Gemiddelde scores op het aspect memoriseren bij het vak biologie

Rijtjes kenmerken inprenten
Belangrijkste feiten op rijtje en uit
hoofd leren
Definities zo letterlijk mogelijk van
buiten leren
Betekenis van alle begrippen
inprenten

Geslacht

N

Gemiddelde

Standaard
deviatie

Standaard
fout

meisje

64

3,61

,986

,123

jongen

53

3,04

1,055

,145

meisje

65

3,68

1,077

,134

jongen

53

3,23

1,187

,163

meisje

65

3,06

1,088

,135

jongen

53

2,43

1,152

,158

meisje

65

3,05

1,096

,136

jongen

53

2,53

1,137

,156

Om te zien of er significante verschillen zijn is er een T-toets voor onafhankelijke groepen
uitgevoerd (zie tabel 18).
In tabel 18 valt te lezen dat meisjes op alle aspecten als het gaat om memoriseren bij biologie
hoger scoren. Deze verschillen zijn significant.
Tabel 18: T-toets voor onafhankelijke groepen op het aspect memoriseren bij het vak biologie

Rijtjes kenmerken inprenten
Belangrijkste feiten op rijtje en uit hoofd
leren
Definities zo letterlijk mogelijk van
buiten leren
Betekenis van alle begrippen inprenten

F

Sig.

t

df

,062

,804

3,024

Sig. Mean
Std. 95% Confidence
(2- Differe
Error
Interval of the
zijdig)
nce Differen
Difference
ce Lower
Upper
115 ,003 ,572
,189
,197
,946

,894

,346

2,159

116

,033

,451

,209

,037

,864

2,345

,128

3,035

116

,003

,628

,207

,218

1,037

,725

,396

2,511

116

,013

,518

,206

,109

,926

In tabel 19 is te lezen dat er weinig verschillen zijn in de gemiddelden tussen jongens en meisjes
op het aspect analyseren. Alleen als het gaat om de vraag of leerlingen de leerstof punt voor
punt afwerken en bestuderen, scoren meisjes 3,20 gemiddeld hoger dan jongens (2,88).
Tabel 19: Gemiddelde scores op het aspect analyseren bij het vak biologie
Geslacht
N
GemidStandaard
delde
deviatie
meisje
65
3,20
1,107
Leerstof punt voor punt
afwerken/bestuderen
jongen
52
2,88
1,247
Onderdelen theorie stap voor stap
analyseren
Eerst in detail beheersen daarna
nieuwe leerstof

Standaard
fout
,137
,173

meisje

65

3,08

1,241

,154

jongen

53

3,13

1,057

,145

meisje

65

2,12

1,083

,134

jongen

53

1,96

1,037

,142

35

Bewijsvoering stappen een voor een
analyseren

meisje

65

2,75

1,090

,135

jongen

52

2,75

1,153

,160

Om te zien of dit verschil significant is wordt een T-toets voor onafhankelijke groepen gedaan.
Zie tabel 20. Er zijn geen significante verschillen te vinden in de gemiddelde scores van jongens
en meisjes op het aspect analyseren.
Tabel 20: T-toets voor onafhankelijke groepen op het aspect analyseren bij het vak biologie
F

Leerstof punt voor punt
afwerken/bestuderen
Onderdelen theorie stap voor
stap analyseren
Eerst in detail beheersen
daarna nieuwe leerstof
Bewijsvoering stappen een
voor een analyseren

Sig.

t

df

Sig.
Mean
Std. 95% Confidence
(2- zij- Difference
Error
Interval of the
dig)
Differen
Difference
ce
Lower Upper
,150
,315
,218 -,116
,747

1,751

,188

1,448

115

,456

,501

-,256

116

,798

-,055

,215 -,481

,371

,008

,928

,818

116

,415

,161

,197 -,229

,550

,098

,755

,018

115

,985

,004

,208 -,408

,416

In tabel 21 is te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen de scores van jongens en meisjes
als het gaat om het aspect relateren bij het vak biologie.
Tabel 21: Gemiddelde scores op het aspect concretiseren bij het vak biologie

Transfer van les naar buiten de school
Dagelijkse zaken begrijpen mbv
kennis op school
Mbv op school geleerde oplossingen
voor praktijk
Aandacht voor praktisch bruikbare
leerstof

Geslacht

N
65

Gemiddelde
2,14

Standaard
deviatie
1,044

Standaard
fout
,129

meisje
jongen

52

2,17

1,200

,166

meisje

65

2,72

1,153

,143

jongen

53

3,11

1,155

,159

meisje

65

2,51

1,187

,147

jongen

53

2,68

1,189

,163

meisje

65

2,60

1,101

,137

jongen

53

2,87

1,038

,143

Er zijn geen significante verschillen in scores tussen jongens en meisjes op het aspect
concretiseren
Tabel 22: T-toets voor onafhankelijke groepen op het aspect concretiseren bij het vak biologie
F

Sig.

t

df Sig. (2Mean
Std. 95% Confidence
zijdig) Differen
Error Interval of the
ce Differen
Difference
ce Lower Upper
115
,868
-,035
,208
-,446
,377

Transfer van les naar buiten de
1,472
school
Dagelijkse zaken begrijpen mbv
,093
kennis op school
Mbv op school geleerde
,002
oplossingen voor praktijk
Aandacht voor praktisch bruikbare 1,565
leerstof

,227

-,167

,761

-1,828

116

,070

-,390

,213

-,813

,033

,969

-,780

116

,437

-,172

,220

-,607

,264

,213

-1,349

116

,180

-,268

,199

-,661

,126
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Conclusie
Uit de analyses blijkt dat er significante verschillen zijn in leervoorkeuren tussen meisjes
en jongens als het om de leervoorkeur memoriseren gaat. Meisjes blijken significant vaker
memoriseren toe te passen.
Dit is geheel in lijn met de verwachtingen. Ook blijkt dat op de helft van de items kritisch
verwerken de jongens significant hoger scoren dan de meisjes. Ook dit is in lijn met de
verwachtingen. Beide analyses geven een indicatie dat de jongens uit onze steekproef in ieder
geval ten dele een jongensachtige leerstijl hebben en de meisjes een meisjesachtige. Zoals we
echter eerder hebben gezien hebben geslacht noch leerstijlkenmerk een significante invloed op
de leerresultaten van het maken van jongensachtige resp. meisjesachtige opdrachten.

5.3.3

Voorkeuren voor soorten opdrachten

Aan de leerlingen is gevraagd wat voor soort opdrachten ze wel en niet leuk vinden (5puntsschaal). In tabel 23 is te zien dat meisjes alle soorten opdrachten leuker vinden dan
jongens, met uitzondering van het uitvoeren van een experiment (gelijke score) en het
verwoorden van de eigen mening.
Tabel 23 : gemiddelde scores voor waardering voor soorten opdrachten van jongens en meisjes

Geslacht
Leuk uitvoeren experiment met
meetgegevens

meisje

GemidStandaard Standaard
delde
deviatie
fout
63
2,75
,999
,126

jongen

52

2,75

1,007

,140

Leuk bestuderen van theorie en
vragen beantwoorden

meisje

64

2,42

,887

,111

jongen

53

2,17

,975

,134

meisje

63

2,56

1,028

,130

jongen

53

2,28

,968

,133

meisje

61

3,00

1,080

,138

jongen

53

2,79

1,261

,173

meisje

58

3,57

1,171

,154

jongen

52

3,29

1,177

,163

meisje

55

2,35

,947

,128

jongen

51

2,12

,973

,136

meisje

60

3,05

1,032

,133

jongen

53

3,21

1,133

,156

Leuk maken verslag
Leuk houden interview
Leuk observeren dieren/mensen
Leuk maken schema/mindmap
Leuk verwoorden eigen mening

N

Om te zien of de verschillen significant zijn is er een T-toets voor onafhankelijke groepen
uitgevoerd.
Tabel 24: T-toets voor onafhankelijke groepen voor waardering voor soorten opdrachten.

Leuk uitvoeren experiment
met meetgegevens

F

Sig.

,016

,901

t

-,021

df

113

Sig. Mean
Std.
95% Confidence
(2Differen Error
Interval of the
tailed) ce
Differen Difference
ce
Lower Upper
,983 -,004
,188
-,376
,368
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Leuk bestuderen van theorie
en vragen beantw.
Leuk maken verslag
Leuk houden interview
Leuk observeren
dieren/mensen
Leuk maken
schema/mindmap
Leuk verwoorden eigen
mening

,312

,578

1,462

115

,146

,252

,172

-,089

,594

,713

,400

1,460

114

,147

,273

,187

-,097

,642

3,709 ,057

,947

112

,346

,208

,219

-,227

,642

,014

,907

1,251

108

,214

,281

,224

-,164

,725

,016

,900

1,221

104

,225

,228

,187

-,142

,598

,577

,449

-,774

111

,441

-,158

,204

-,561

,246

Conclusie
Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om de voorkeur voor
het maken van soorten opdrachten.
5.3.4 Discrepanties in de uitvoering
We hebben nagegaan of de docenten de opdrachten hebben aangeboden en laten uitvoeren
conform de instructies. Zoals uit tabel 25 blijkt, geldt in het algemeen dat de meisjesachtige
opdrachten vaker conform de instructies zijn uitgevoerd dan de jongensachtige opdrachten.
Daarnaast is bij de jongensachtige opdrachten geregeld extra stof behandeld, bij de
meisjesachtige opdrachten niet.
Tabel 25: Discrepanties in de uitvoering van de opdrachten

Doping
Gedrag
A
B
C
D
A
Jongensachtig 5
1
8
5
5
Meisjesachtig
13
1
2
0
9
A= Opdracht conform instructie aangeboden en uitgevoerd
B= Opdracht niet aangeboden/uitgevoerd
C= Opdracht gewijzigd uitgevoerd
D= Extra stof behandeld
Noot: de getallen staan voor het aantal opdrachten

B
3
0

C
6
6

D
3
0

Conclusie
De docenten hebben niet alle opdrachten aangeboden en laten uitvoeren conform de instructies.
De discrepanties zijn groter voor de jongensachtige dan voor de meisjesachtige opdrachten.
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6

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

6.1

CONCLUSIES

In deze paragraaf bespreken we de conclusies uit het onderzoek onderstaand allereerst per
onderzoeksvraag.
a.

presteren jongens en meisjes verschillend op een toets volgend op een aanbod van
digitaal leermateriaal dat vooral een jongensachtige leerstijl ondersteunt en ontwikkelt?

Deze vraag hebben we niet kunnen beantwoorden. De belangrijkste reden daarvan is dat we
onvoldoende typische jongensachtige opdrachten in de methode 10voor Biologie hebben kunnen
vinden. Daarnaast bleken de docenten de door ons geselecteerde jongensachtige opdrachten
regelmatig meisjesachtig te behandelen in de les.
b.

presteren jongens en meisjes verschillend op een toets volgend op een aanbod van
digitaal leermateriaal dat vooral een meisjesachtige leerstijl ondersteunt en ontwikkelt?

Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Er zijn geen significante verschillen
gevonden.
c.

presteren  jongens  vooral  beter  op  de  ‘hogere’  cognitieve  niveaus  van Bloom en meisjes
op  de  ‘lagere’?

Ook deze vraag moeten we ontkennend beantwoorden. Er zijn geen siginificante verschillen
gevonden.
In dit onderzoek hebben we willen achterhalen of jongens beter presteren dan meisjes na het
maken van jongensachtige opdrachten, en of meisjes beter presteren dan jongens na het maken
van meisjesachtige opdrachten. We hebben daarover geen uitspraken kunnen doen,
respectievelijk hebben we geen significante verschillen gevonden. Ook wanneer we de resultaten
uitsplitsen naar de drie cognitieve niveaus van Bloom (kennis, inzicht en toepassing) bleven
significante verschillen uit. Thema en leerstijl bleken evenmin van significante invloed te zijn.
Klas en school echter wel. Sommige scholen boekten significant meer vooruitgang dan andere.
Dat gold ook voor sommige klassen. Telkens bleek de score op de voortoets de meest
significante voorspeller van de score op de natoets te zijn.
Wel blijkt uit de analyses dat er significante verschillen zijn in leervoorkeuren tussen meisjes en
jongens als het om de leervoorkeur memoriseren gaat. Meisjes blijken significant vaker
memoriseren toe te passen. Dit is geheel in lijn met de verwachtingen. Ook blijkt dat op de helft
van de items kritisch verwerken de jongens significant hoger scoren dan de meisjes. Ook dit is in
lijn met de verwachtingen. Beide analyses geven een indicatie dat de jongens uit onze
steekproef in ieder geval ten dele een jongensachtige leerstijl hebben en de meisjes een
meisjesachtige. Zoals we echter eerder hebben gezien hebben geslacht noch leerstijlkenmerk
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een significante invloed op de leerresultaten van het maken van jongensachtige resp.
meisjesachtige opdrachten. Op deze discrepantie komen we hieronder nog terug.
De vraag is welke verklaringen gegeven kunnen worden voor het niet optreden van significante
effecten? In de volgende paragraaf bespreken we die.

6.2 VERKLARINGEN VOOR DE NIET GEVONDEN SIGNIFICANTE
EFFECTEN
In deze paragraaf bespreken we mogelijke verklaringen voor het feit dat er geen significante
effecten zijn gevonden.
6.2.1 Het verschil tussen jongens en meisjes
Uit de theoretische analyse hebben we geconcludeerd dat jongens anders (willen) leren dan
meisjes. We hebben daarbij bewust gesproken over een jongensachtige en een meisjesachtige
leerstijl. Immers: niet alle jongens leren jongensachtig, en niet alle meisjes meisjesachtig. Zou
het zo kunnen zijn dat de leerlingen die aan ons onderzoek mee hebben gedaan te weinig van
elkaar verschilden wat dat betreft? Dat bijvoorbeeld meer jongens dan verwacht meisjesachtig
willen leren en/of meisjes jongensachtig willen leren? Met de keuze voor het vak biologie wilden
we dit risico in ieder geval vermijden omdat biologie zowel leerstof bevat die exact is, als
leerstof die meer met zorg te maken heeft.
Het is dus de vraag of de verschillen tussen jongens en meisjes die in de literatuur naar voren
komen wel aanwezig waren in onze steekproef. Om daar meer zicht op te krijgen hebben we
geanalyseerd:
-

of de meisjes inderdaad een andere leerstijl hebben dan de jongens

-

of de meisjes inderdaad andere voorkeuren hebben voor bepaalde opdrachten dan jongens

-

welke verschillen docenten ervaren tussen jongens en meisjes

We gaan onderstaand in op deze analyses.
Verschil in leervoorkeuren tussen meisjes en jongens?
Uit de analyses in hoofdstuk 5 blijkt dat er significante verschillen zijn in leervoorkeuren tussen
meisjes en jongens als het om de leervoorkeur memoriseren gaat. Meisjes blijken significant
vaker memoriseren toe te passen. Dit is geheel in lijn met de verwachtingen. Ook blijkt dat op
de helft van de items kritisch verwerken de jongens significant hoger scoren dan de meisjes.
Ook dit is in lijn met de verwachtingen. Beide analyses geven een indicatie dat de jongens uit
onze steekproef in ieder geval ten dele een jongensachtige leerstijl hebben en de meisjes een
meisjesachtige.
Verschil in voorkeuren voor opdrachten tussen jongens en meisjes?
We hebben de leerlingen gevraagd hoe leuk ze de volgende soort opdrachten vinden om te
doen:
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-

Het uitvoeren van een experiment waarbij je meetgegevens moet bijhouden

-

Het bestuderen van theorie en het beantwoorden van vragen hierover

-

Het maken van een verslag

-

Het interviewen van mensen

-

Het observeren van dieren en mensen

-

Het maken van een schema of mindmap

-

Het verwoorden van je eigen mening

Uit de analyses (zie hoofdstuk 5) blijken geen significante verschillen tussen jongens en meisjes.
Welke verschillen ervaren docenten tussen jongens en meisjes?
De meeste docenten zeggen nauwelijks verschillen in leerstijlen tussen jongens en meisjes te
ervaren. Het algemene beeld dat vrijwel alle leerkrachten aangeven is dat meisjes over het
algemeen netter zijn, zich beter aan afspraken houden. Enkele leerkrachten geven aan dat
jongens sneller aangeven een individuele uitleg op een vraag te snappen en dat meisjes door
non-verbaal gedrag aangeven dat de leerkracht nog wel wat meer mag uitleggen.
Conclusie: uit bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden dat de meisjes op sommige
punten weliswaar verschillen van de jongens maar dat die verschillen minder geprononceerd zijn
dan uit de literatuur naar voren komt.
6.2.2 Het verschil tussen jongens- en meisjesachtige opdrachten
Bij de selectie van de opdrachten bleek dat het niet moeilijk was om typisch meisjesachtige
opdrachten te selecteren, maar wel om typisch jongensachtige opdrachten te selecteren. De
belangrijkste reden daarvoor was dat vrijwel alle opdrachten óf als typisch meisjesachtig werden
gescoord, óf een mengvorm waren van jongensachtige en meisjesachtige kenmerken. Daarnaast
bleek dat de enkele opdracht die als typisch jongensachtig was gescoord een opdracht was die
organisatorisch lastig uitvoerbaar was. Dat het uitvoeren van de jongensachtige opdrachten
geen significant verschil tussen jongens en meisjes heeft opgeleverd kan daarmee verklaard
worden. Deze verklaring is echter niet van toepassing op de meisjesachtige opdrachten.
Daarvoor moeten we wellicht naar het instrument waarmee de opdrachten geselecteerd zijn.
Hoewel het instrument als voldoende betrouwbaar is getoetst, zijn er kanttekeningen te plaatsen
bij de validiteit van het instrument. Zo bevat het instrument meer items om meisjesachtige
opdrachten te detecteren dan jongensachtige opdrachten. Bovendien hebben we geen
schaalanalyses kunnen uitvoeren. Daardoor is niet zeker of het instrument echt wel de
meisjesachtige opdrachten van de jongensachtige opdrachten kan onderscheiden. Daar zijn
meer psychometrische gegevens voor nodig.
Dit vermoeden wordt bevestigd doordat we aan de leerlingen hebben gevraagd hoe leuk ze de
opdrachten vonden die ze moesten maken. Over het algemeen blijkt dat meisjes het maken van
vrijwel alle opdrachten leuker vinden dan de jongens. Bij één opdracht is dat verschil significant:
het betreft de opdracht over Supersignalen (Gedrag), een opdracht die nota bene als
jongensachtige  opdracht  was  geselecteerd….
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Conclusie: het is op zijn minst twijfelachtig of de opdrachten die we hebben geselecteerd wel als
typisch jongensachtig (of meisjesachtig) kunnen worden getypeerd.
6.2.3 De toetsen en de antwoordmodellen
Alle acht toetsen zijn gemaakt door het auteursteam van 10 voor Biologie. Het auteursteam
heeft daarbij als instructie meegekregen dat de toetsen moesten gaan over de drie bijbehorende
opdrachten. En dat iedere toets moest bestaan uit zes items, waarvan twee op het niveau van
kennis, twee op het niveau van inzicht, en twee op het niveau van toepassing. Deze beide
instructies zijn niet systematisch getoetst door het ontbreken van de benodigde biologie-kennis.
Er hebben ons wel signalen bereikt van enkele deelnemende (biologie-) docenten dat natoetsen
niet altijd de behandelde stof uit de opdrachten weerspiegelden. Het kan zijn dat dat sterker
gold voor de jongensachtige toetsen dan voor de meisjesachtige of andersom. En dan zou dat
kunnen betekenen dat de toetsing van de leerresultaten minder valide is dan we zouden
wensen.
Daarnaast weten we dat de antwoord- en scoremodellen zoals die waren opgesteld door het
auteursteam door docenten regelmatig zijn geïnterpreteerd (lees: gewijzigd). Hoewel we niet op
voorhand mogen verwachten dat dit consequenties heeft gehad voor de toetsscores bij alleen de
jongensachtige of meisjesachtige opdrachten, hebben we hier geen volledig uitsluitsel over.
6.2.4 Verschillen in de uitvoering
In de uitvoering van de lessen blijken klassen op een aantal punten van elkaar te verschillen. Er
zijn ook discrepanties tussen datgene wat van ze gevraagd is en de uitvoering. Op deze
verschillen en discrepanties gaan we nu in.
Verschillen in tijdsbesteding tussen de klassen
Het blijkt dat bij Doping beduidend meer tijd is besteed aan de jongensachtige opdrachten dan
aan de meisjesachtige opdrachten. Bij Gedrag is echter meer tijd besteed aan de meisjesachtige
opdrachten dan aan de jongensachtige opdrachten. In beide gevallen vormt klas E1 de
uitzondering (en klas D2 bij Gedrag). De bestede tijd is in minuten aangegeven.
Tabel 26: Tijdsbesteding in minuten per onderwerp en klas

Doping
Docent

Gedrag

J

M

J

M

A1

255

185

205

250

A2

260

150

110

275

C2

205

120

0

0

D2

237

83

295

237

E1

124

167

294

287

1081

705

904

1049

Totaal

Het al of niet meetellen van opdrachten of toetsen voor een cijfer

42

Er zijn verschillen in de mate waarin toetsen en opdrachten meetelden voor een cijfer (zie tabel
27). Deze verschillen kunnen mogelijk van invloed zijn geweest op de mentale inspanning van
de leerlingen. Bij drie van de zeven leerkrachten telde de natoets mee voor een cijfer; bij drie
niet en bij één mochten de leerlingen dat zelf beslissen. De opdrachten telden vooral mee bij
klas E1 en in mindere mate bij de klassen C1 en C2.

Tabel 27: Aantal toetsen en opdrachten die meetelden ingedeeld naar leerkacht

Telden natoetsen mee?

Telden opdrachten mee?

C1

Nee

Een aantal

B1

Ja

Nee3

D2

Ja

Nee

A2

Nee

Nee4

A1

Ja

Nee

E1

Mochten lln zelf weten

Ja

C2

Nee

Een aantal

Zijn de opdrachten ingeleverd voordat de natoets afgenomen is?
Het was de bedeling dat de opdrachten allemaal waren ingeleverd voordat de natoets
afgenomen zou worden. Dit om er zeker van te zijn dat de verwerking van de leerstof afgerond
zou zijn voordat de nameting plaats zou vinden. Van drie leerkrachten is bekend dat de
opdrachten vaak te laat werden ingeleverd of soms helemaal niet meer. Het betrof de klassen
D2, A2 en A1.
Zijn de j-opdrachten eerst afgerond voordat met de m-opdrachten is begonnen en
andersom?
In verband met de validiteit van de nametingen was het belangrijk dat de jongensachtige
opdrachten waren afgerond voordat men met de meisjesachtige opdrachten begon en andersom.
Bij tenminste twee leerkrachten is daar niet altijd strikt de hand aan gehouden. Bij klas B1 zijn jopdrachten en m-opdrachten deels door elkaar heen gemaakt en bij klas E1 vond het
nabespreken van de m-opdracht over het observatie-onderzoek plaats daags voor de j-natoets.
Zijn de opdrachten conform instructies aangeboden/uitgevoerd?
Er zijn verschillen in de aanbieding en uitvoering van de opdrachten. Bij sommige leerkrachten
zijn de discrepanties groter dan bij andere. In het algemeen geldt dat de meisjesachtige
opdrachten vaker conform de instructies zijn uitgevoerd dan de jongensachtige opdrachten. Dat
komt mede doordat enkele jongensachtige opdrachten organisatorisch en plannings-technisch
ingewikkeld(er) zijn. Hierdoor is mogelijk het verwachte effect aangetast.
Daarnaast is bij de jongensachtige opdrachten geregeld extra stof behandeld, bij de
meisjesachtige opdrachten niet. Dat is redelijk logisch want bij de meisjesachtige opdrachten zat

3
4

De leerlingen werd wel verteld dat de opdrachten naar de onderzoekers gingen
Leerlingen kregen wel een cijfer voor hun inspanning
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vaak meer theorie dan bij de jongensachtige opdrachten; docenten hebben hier de
jongensachtige opdrachten mogelijk meer meisjesachtig gemaakt.
In tabel 28 staan de getallen voor het aantal opdrachten.

Tabel 28: discrepantie in de uitvoering van de opdrachten

Doping

Gedrag

A

B

C

D

A

B

C

D

Jongensachtig

5

1

8

5

5

3

6

3

Meisjesachtig

13

1

2

0

9

0

6

0

A= Opdracht conform instructie aangeboden en uitgevoerd
B= Opdracht niet aangeboden/uitgevoerd
C= Opdracht gewijzigd uitgevoerd
D= Extra stof behandeld
Verschillen in motivatie van de leerlingen
Over het algemeen waren de leerlingen matig gemotiveerd om aan het onderzoek mee te doen.
Per klas lag dat als volgt:
Klas E1: leerlingen hebben serieus aan de opdrachten gewerkt
Klas A1: leerlingen waren op zich wel gemotiveerd; doordat er echter geen link was
tussen de meisjesopdrachten en de theorie hebben ze zich minder ingezet
Klas A2: motivatie viel wat tegen
Klas C1: leerlingen waren niet al te best gemotiveerd
Klas D2: bij Gedrag was de motivatie prima; bij Doping nam de motivatie af, ze werden
opdrachten- en toetsmoe
Klas B2: de leerlingen waren aanvankelijk wel gemotiveerd maar werden
gaandeweg toetsmoe
6.2.5 Motivatie van de leerlingen
Tot slot kan de motivatie van de leerlingen een rol hebben gespeeld. We hebben aan de
leerlingen gevraagd hoe leuk ze het maken van de opdrachten vonden. Daaruit kwam naar
voren dat de meisjes alle opdrachten leuker vonden dan de jongens. Bij één opdracht was dat
verschil zelfs significant. Er waren geen significante verschillen tussen jongens en meisjes wat
het  leuk  zijn  of  moeilijk  zijn  van  de  thema’s  betreft.
Volgens de leerkrachten nam de motivatie gedurende het onderzoek af. Leerlingen werden
opdrachtmoe en toetsmoe. Wat hierbij zeker mee heeft gespeeld is dat de leerlingen niet
gewend waren aan een dergelijke vorm van opdrachtgestuurd onderwijs. Er werd veel gevraagd
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van hun zelfstandigheid en planningsvaardigheid. De vraag is of dat jongens of meisjes extra in
de kaart heeft gespeeld. Het is bekend dat jongens op die leeftijd meer planningstechnische
problemen hebben dan meisjes. Jongens leveren daardoor te laat hun opdrachten in, vaak na de
natoets waardoor de verwerking van de stof uit de opdrachten voor een deel nog plaats heeft
gevonden na de natoets in plaats van daarvoor. Deze gedachtegang wordt beaamd door de
leerkrachten.

6.3 DISCUSSIE
In bovenstaande paragraaf hebben we een aantal mogelijke verklaringen voor het niet optreden
van significante effecten de revue laten passeren. Voor twee ervan geldt dat we empirische
aanwijzingen hebben dat deze verklaringen een belangrijke rol kunnen hebben gespeeld. De
eerste betreft de selectie van de opdrachten. We zijn er niet zeker van dat de geselecteerde
opdrachten typisch meisjesachtige of jongensachtige opdrachten waren. Hoewel het instrument
zeker aan validiteit kan winnen, zijn vooral de meisjesachtige opdrachten in een aantal opzichten
zeker meisjesachtig te noemen. Ze kenmerken zich vooral door stap-voor-stap-instructies, veel
lees- of schrijfwerk en veel concrete onderwerpen en afbeeldingen. Typisch jongensachtige
opdrachten waren nauwelijks te vinden. Het waren vooral experimenten en opdrachten waarbij
meetgegevens moesten worden bijgehouden die een opdracht jongensachtig maakten.
Tegelijkertijd scoorden deze soort opdrachten ook hoog op meisjesachtigheid. Met andere
woorden: een iets nauwkeuriger gevalideerd instrument, in combinatie met het aanbieden van
echt typisch jongensachtige opdrachten zou wel degelijk significante effecten kunnen opleveren.
Een tweede verklaring met empirische basis voor het niet optreden van significante effecten in
dit onderzoek betreft de discrepantie tussen de bedoeling en de uitvoering.
In het algemeen geldt dat de meisjesachtige opdrachten vaker conform de instructies zijn
uitgevoerd dan de jongensachtige opdrachten. Dat komt mede doordat enkele jongensachtige
opdrachten organisatorisch en plannings-technisch ingewikkeld(er) zijn. Hierdoor is mogelijk het
verwachte effect aangetast. Daarnaast is bij de jongensachtige opdrachten geregeld extra stof
behandeld, bij de meisjesachtige opdrachten niet. Dat is redelijk logisch want bij de
meisjesachtige opdrachten zat vaak meer theorie dan bij de jongensachtige opdrachten;
docenten hebben hier de jongensachtige opdrachten mogelijk meer meisjesachtig gemaakt.
Hierdoor kan het zijn dat de toch al niet al te grote verschillen tussen jongensachtige en
meisjesachtige opdrachten nog verder zijn verkleind. Met andere woorden: het zou wel eens zo
kunnen zijn dat zelfs de weinige typisch jongensachtige opdrachten die er zijn, door docenten in
de uitvoering vervolgens klassikaal voorzien worden van meisjesachtige kenmerken, zoals het
extra behandelen van theorie (lees: luisteren en lezen).

6.4 VERDER ONDERZOEK
Het door ons uitgevoerde onderzoek was opgezet als een quasi-experimenteel onderzoek. Het
onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken van Kennisnet laat niet toe dat ingegrepen

45

wordt in de gangbare werkwijze van de docenten die deelnemen aan het onderzoek. Daardoor
waren discrepanties in de uitvoering van de opdrachten onontkoombaar. In zijn algemeenheid
gold overigens dat de werkwijze waarbij leerlingen vrij zelfstandig aan opdrachten werkten toch
redelijk nieuw was voor veel leerlingen en leerkrachten. Daarnaast zitten de PTA’s  overvol  
waardoor weinig ruimte is tot flexibilisering in het rooster. Er hoeft maar iets te gebeuren of
docenten komen in tijdnood. Dat maakt het doen van quasi-experimenteel onderzoek tot een
moeilijke opgave omdat de condities vaak teveel van elkaar verschillen. Het overzicht in 6.2 laat
dat zien.
Desalniettemin pleiten wij er sterk voor om het onderzoek naar leerstijlkenmerken in digitale
leermiddelen voort te zetten. Verder onderzoek zou zich allereerst moeten richten op de vraag of
het ontbreken van typisch jongensachtige opdrachten ook kenmerkend is voor andere (digitale)
leermiddelen. In dat verband zou het door ons ontwikkelde instrument verder gevalideerd
moeten worden.
Daarnaast zou een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden waarbij de experimentele condities
strakker in de hand gehouden mogen worden, dan wel de discrepanties gedetailleerder in kaart
gebracht kunnen worden.
Want als inderdaad zou blijken dat ons huidige onderwijs in het algemeen, en de gebruikte
(digitale) leermiddelen in het bijzonder te weinig rekening houden met jongensachtige
leerstijlkenmerken dan ligt hier een grote opgave voor zowel ontwikkelaars als gebruikers van
(digitale) leermiddelen.
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BIJLAGE 1: ANALYSE-INSTRUMENT LEERSTIJLKENMERKEN
ALGEMENE INSTRUCTIES:
-

lees eerst de opdracht in zijn geheel door, inclusief alle links (klik net zolang
door tot je niet meer verder kunt!)
je  scoort  een  ‘1’  of  een  ‘2’  wanneer  je  vindt  dat  de  stelling  helemaal  niet  of  in  
het merendeel niet opgaat
je  scoort  een  ‘3’  of  een  ‘4’  als  je  vindt  dat  de  stelling  in  het  merendeel  of  geheel  
opgaat
laat een score open als je ergens niet zeker van bent, bv. omdat je vindt dat je
er te weinig kennis over hebt
laat  ook  een  score  open  als  je  de  stelling  ‘nvt’  vindt,  bv.  wanneer  er  iets  niet  is  
terwijl dat er ook niet per se had hoeven zijn (bv. geluid)
overal waar gesproken wordt over  ‘de  opdracht’  wordt  de  gehele  opdracht  
bedoeld, inclusief inleidende tekst, leerteksten, links e.d.

SPECIFIEKE INSTRUCTIES:
Identificatie:
A1/A5:

In zijn algemeenheid geldt dat technische onderwerpen jongens meer
aantrekken, terwijl mens-onderwerpen meisjes meer aantrekken

A3/A6:

Het gaat er hier met name om of er vooral mannelijke of vrouwelijke
rolmodellen ten tonele worden gevoerd

A4/A7:

Hier gaat het er met name om of er vooral mannelijke of vrouwelijke
personen zijn afgebeeld

Onzekerheidsreductie:
D29:

Het gaat er hierbij om of de opdracht vereist dat er aaneensluitend meer of
minder dan 20 minuten aan gewerkt moet worden; indien de opdracht uit
meerdere subopdrachten bestaat moet gekeken worden of sprake is van
afgebakende opdrachten; als dat zo is moeten de afgebakende subopdrachten
afzonderlijk bekeken worden; indien alle subopdrachten minder dan 20 minuten
in  beslag  zullen  nemen  scoor  je  een  ‘1’;;  indien  het  merendeel  van  de  
subopdrachten  minder  dan  20  minuten  in  beslag  neemt  een  ‘2’;;  indien  het  
merendeel  meer  dan  20  minuten  in  beslag  neemt  een  ‘3’,  en  indien  alle  
subopdrachten  meer  dan  20  minuten  duren  een  ‘4’

D30:

Van duidelijke feedback is sprake indien de feedback niet louter het juiste
antwoord vermeldt, maar ook motiveert waarom dit het juiste antwoord is

De blauw gearceerde items zijn de jongensachtige items, de roze gearceerde items de
meisjesachtige items.
Identificatie
A1
Het onderwerp van de opdracht zal meisjes meer aanspreken
dan jongens
A3
Meisjes zullen zich sterker in de teksten herkennen dan jongens
A4
Meisjes zullen zich sterker in de illustraties herkennen dan
jongens
A5
Het onderwerp van de opdracht zal jongens meer aanspreken

1

2

3

4

50

A6
A7
B12
B13
E32
E33
E34
E35
F38
F38a
F38b
F38c

dan meisjes
Jongens zullen zich sterker in de teksten herkennen dan
meisjes
Jongens zullen zich sterker in de illustraties herkennen dan
meisjes
Gesproken teksten worden vooral door vrouwen uitgesproken
Gesproken teksten worden vooral door mannen uitgesproken
De illustraties sluiten beter aan bij de belevingswereld van
meisjes dan van jongens
Voor het uitvoeren van de opdracht zijn specifieke ICTvaardigheden vereist
Voor het uitvoeren van de opdracht is specifieke ICT-kennis
vereist
De illustraties sluiten beter aan bij de belevingswereld van
jongens dan van meisjes
De opdrachttekst bedient zich vooral van de vrouwelijke
aanspreekvorm
De bijbehorende leertekst bedient zich vooral van de
vrouwelijke aanspreekvorm
De opdrachttekst bedient zich vooral van de mannelijke
aanspreekvorm
De bijbehorende leertekst bedient zich vooral van de
mannelijke aanspreekvorm

Concretiseren
A2
De opdracht verwijst meer naar een concrete context dan naar
een abstracte context
B8
Er worden concrete bronteksten gebruikt
B9
Er worden overwegend natuurgetrouwe illustraties gebruikt
B10
Voor deze opdracht moeten leerlingen veel lezen
B10
Voor deze opdracht moeten leerlingen veel schrijven
a
B11
Voor deze opdracht moeten leerlingen veel rekenen
B14
Bij deze opdracht spelen illustraties een grote rol
B15
Er wordt overwegend gebruik gemaakt van abstracte illustraties
D23
In de opdrachttekst zijn veel concrete en betekenisvolle
voorbeelden opgenomen
D24
In de bijbehorende leertekst zijn veel concrete en
betekenisvolle voorbeelden opgenomen
K56
De opdracht vraagt expliciet om wat geleerd is toe te passen op
activiteiten buiten school
K57
De opdracht vraagt expliciet om gebeurtenissen in de dagelijkse
werkelijkheid te interpreteren met behulp van de kennis die door
de opdracht verworven is
K58
De opdracht vraagt expliciet om met behulp van de theorie
oplossingen te bedenken voor praktische problemen
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Onzekerheidsreductie
C17
De opdracht vereist/suggereert samenwerking
C18
De opdracht heeft een competitief karakter
C19
De opdracht heeft een spelkarakter
C21
Er zijn meerdere goede oplossingen mogelijk (open opdracht)
D22
Er zijn duidelijke aanwijzingen over wat van de leerling
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D26
D27
D28
D29
D30
D31

verwacht wordt
De opdracht wordt uitvoerig ingeleid
Het doel van de opdracht wordt expliciet aangegeven
De opdracht kan direct na het maken nagekeken worden door
de leerling
Het uitvoeren van de opdracht kost meer dan 20 minuten
Er is sprake van duidelijke feedback
De opdracht bevat een uit te voeren experiment

Dieper leren
I49
De opdracht vraagt expliciet om de belangrijkste onderdelen van
de stof te noemen
I50
De opdracht vraagt expliciet om een of meer rijtjes met
kenmerken van een bepaald verschijnsel te noemen
I51
De opdracht vraagt expliciet om de belangrijkste feiten op een
rijtje te zetten
I51a De opdracht vraagt expliciet om de belangrijkste feiten uit het
hoofd te leren
I52
De opdracht vraagt expliciet om een of meer definities te
noemen
J53
De opdracht vraagt expliciet of impliceert om deze systematisch
punt voor punt af te werken
J54
De opdracht vraagt expliciet of impliceert om de bewijsvoering
(in opeenvolgende stappen) één voor één te analyseren
G39
De opdracht vraagt expliciet om afzonderlijke onderwerpen
samen te brengen tot één geheel
G40
De opdracht vraagt expliciet naar overeenkomsten en
verschillen tussen verschillende feiten en/of verschijnselen
G41
De opdracht vraagt expliciet om specifieke feiten in verband te
brengen met de grote lijn van het behandelde thema
G42
De opdracht vraagt expliciet om de nieuwe leerstof in verband te
brengen met kennis die de leerling al heeft
G43
De opdracht vraagt expliciet naar verbanden tussen
onderwerpen
G44
De opdracht vraagt expliciet conclusies uit verschillende
onderwerpen  of  thema’s  met  elkaar  te  vergelijken
H45
De opdracht vraagt expliciet de eigen visie te vergelijken met de
visie van de auteurs van 10 voor Biologie of opgevoerde
deskundigen
H47
De opdracht vraagt expliciet eigen conclusies op basis van de
verzamelde gegevens te trekken
H48
De opdracht vraagt expliciet kritiek te formuleren op de visie en
de interpretaties van opgevoerde deskundigen
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BIJLAGE 2: LOGBOEK DOPING DOCENTEN LEERSTIJLENONDERZOEK

Wilt u zo vriendelijk zijn dit logboek zo precies mogelijk per les in te vullen?
Als er vragen zijn kunt u een mail sturen naar Arno Reints a.reints@clu.nl .

Lessen over doping
Naam docent:

Datum:

Klas:
Les: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
(graag omcirkelen)

Totale lesduur:

Tijdbesteding tijdens de les
1. Er is ___ minuten besteed aan klassikale instructie over de bedoeling van de opdracht(en).
2. Er is ___ minuten besteed aan klassikale instructie over hoe de opdrachten uitgevoerd
moeten worden.
3. Er is door de leerlingen ___ minuten besteed aan zelfwerkzaamheid.
4. Er is door mij ___ minuten besteed aan individuele instructie tijdens de zelfwerkzaamheid
van de leerlingen.

Tijdbesteding tijdens de toets
5. Er is door de leerlingen in deze les gemiddeld ___ minuten besteed aan het maken van de
toets

Andere activiteiten per opdracht
6. Heeft u leerlingen andere activiteiten laten doen dan in de opdrachten beschreven zijn?
Ja / Nee
Indien ja, ga door naar vraag 7.
Indien nee, dan zijn er geen vragen meer te beantwoorden.

Beschrijving andere activiteiten per opdracht
7. Wilt u in het volgende per opdracht aangeven welke extra of andere activiteiten u de
leerlingen heeft laten doen, anders dan in de opdrachten zijn genoemd? Ook welke
activiteiten u juist niet heeft laten doen.
Opdracht 1:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

Doping:
verruiming van
lichaam en geest?

De reden daarvoor was:
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Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 3:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

Hormonale
regulatie:
bestudeer de
theorie (selectie)

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 9:
Plantenhormonen1: auxine

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 10:
Plantenhormonen2: gibberelline

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:
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De reden daarvoor was:

Opdracht 16:
Hoe denk je zelf
over doping?

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 22:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

Haal een
bodybuilder in
huis.

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Indien u nog overige opmerkingen heeft, kunt u ze hier kwijt.
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BIJLAGE 3: LOGBOEK GEDRAG DOCENTEN LEERSTIJLENONDERZOEK

Wilt u zo vriendelijk zijn dit logboek zo precies mogelijk per les in te vullen?
Als er vragen zijn kunt u een mail sturen naar Arno Reints a.reints@clu.nl .

Lessen over gedrag
Naam docent:

Datum:

Klas:
Les: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
(graag omcirkelen)

Totale lesduur:

Tijdbesteding tijdens de les
1. Er is ___ minuten besteed aan klassikale instructie over de bedoeling van de
opdracht(en).
2. Er is ___ minuten besteed aan klassikale instructie over hoe de opdrachten uitgevoerd
moeten worden.
3. Er is door de leerlingen ___ minuten besteed aan zelfwerkzaamheid.
4. Er is door mij ___ minuten besteed aan individuele instructie tijdens de zelfwerkzaamheid
van de leerlingen.

Tijdbesteding tijdens de toets
5. Er is door de leerlingen in deze les gemiddeld ___ minuten besteed aan het maken van de
toets.

Andere activiteiten per opdracht
6. Heeft u leerlingen andere activiteiten laten doen dan in de opdrachten beschreven zijn?
Ja / Nee
Indien ja, ga door naar vraag 7.
Indien nee, dan zijn er geen vragen meer te beantwoorden.

Beschrijving andere activiteiten per opdracht
7. Wilt u in het volgende per opdracht aangeven welke extra of andere activiteiten u de
leerlingen heeft laten doen, anders dan in de opdrachten zijn genoemd? Ook welke
activiteiten u juist niet heeft laten doen.
Opdracht 3:
Pesten en
democratie

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:
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Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 6:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De mensentuin
De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 10:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

In de dierentuin
De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 12:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

Supersignalen
De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:
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De reden daarvoor was:

Opdracht 19:
De balts van
stekelbaarsjes

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Opdracht 25:

Ik heb de volgende activiteiten extra (of anders) laten uitvoeren:

Zinloos geweld
De reden daarvoor was:

Ik heb de volgende activiteiten niet laten uitvoeren:

De reden daarvoor was:

Indien u nog overige opmerkingen heeft, kunt u ze hier kwijt.
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BIJLAGE 4: VOORTOETS DOPING-JONGENSACHTIGE OPDRACHTEN
1. Juist of onjuist?
Geef van onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn:
a.
b.
c.
d.

Plantencellen hebben receptoren voor plantenhormonen
Gibberelline wordt alleen door planten gevormd.
Licht remt de invloed van auxine
Knoppen lopen in de winter niet uit, omdat er dan geen gibberelline aanwezig is

2. Toppen
Als je een plant 'topt' (dat wil zeggen de hoogste top eruit haalt), gaan de zijknoppen uitgroeien. Het effect
is dat de plant breder en voller wordt. Plantentelers passen deze behandeling vaak toe.
Hoe komt het dat de zijknoppen gaan uitgroeien als je de top uit de plant haalt?
a.
b.
c.
d.

Dat komt omdat auxine uit de top remmend werkt op het uitgroeien van de zijknoppen
Dat komt omdat gibberelline uit de top remmend werkt op het uitgroeien van zijknoppen.
Dat komt omdat auxine uit de top stimulerend werkt op het uitgroeien van de zijknoppen.
Dat komt omdat gibberelline uit de top stimulerend werkt op het uitgroeien van de zijknoppen.

3. Experiment van Darwin
Hieronder staan vier tekeningen van klassieke proeven waarin de groei van de topjes van kiemplanten werd
onderzocht. Deze vraag gaat over de proef van Darwin (tekening linksboven)

Darwin deed al proeven over de invloed van licht op de groei van kiemplantjes in 1880. Hij wist in die tijd
niets van plantenhormonen, die werden veel later ontdekt. Zie de figuur linksboven van één van zijn
experimentjes. Het zwarte blokje stelt een hoesje voor, dat geen licht doorlaat, het witte blokje laat licht
door.
a.
b.

Wat is een mogelijke vraagstelling bij dit experiment?
Welke conclusie kun je afleiden uit het experiment?
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4. Gibberelline
In de foto wordt weergegeven wat het effect van gibberelline is. Het lage plantje vormt een rozet, doordat
de stengel tussen de bladeren erg kort is.

Wat kun je op grond van dit experiment zeggen over de invloed van gibberelline?

5.

Medicijn remt gebruik van cocaïne bij muizen:

Er is een molecuul ontdekt dat de verslavende werking van cocaïne teniet doet. Het stofje activeert
bepaalde receptoren in de hersenen. Muizen die verslaafd waren gemaakt aan cocaïne en het medicijn
kregen, dienden zichzelf minder cocaïne toe, ze waren ook minder hyperactief. Mogelijk kan de stof in de
toekomst als medicijn dienen voor drugsverslaafden om ze ervan te weerhouden cocaïne te gebruiken. De
onderzoekers zagen in de hersenen de hoeveelheid dopamine afnemen als het medicijn werd toegediend.
a.
b.

Dopamine is een molecuul dat wordt afgegeven bij plezier en genot. Wat gebeurt er als je het
medicijn krijgt en je gebruikt cocaïne?
Op welke receptor hecht het medicijn nu: op die voor de gevoeligheid voor cocaïne of die voor de
afgifte van dopamine? Leg uit.

6. De wielrenner en zijn topprestatie
De wielrenners in de Tour de France moeten veel presteren. Doping is dan heel verleidelijk.
Een verboden middel is EPO, dat ook onder natuurlijke omstandigheden in het lichaam wordt gevormd. De
productie van rode bloedcellen wordt geregeld via een terugkoppelingsmechanisme waarbij de
zuurstofvoorziening van de nieren, het hormoon epo (erytropoëtine) en bepaalde cellen in het rode
beenmerg een rol spelen. Epo is een hormoon dat gevormd wordt in de nieren. In het onderstaande schema
wordt dit regelmechanisme weergegeven:
a.
b.

Vul op de stippellijntjes organen, cellen of namen van stoffen in, en in de rondjes een + voor
stimuleren, en een – voor remming.
De wielrenner kan ook tot bloeddoping overgaan, dan krijgt hij een bloedtransfusie van zijn eigen
bloed, dat hij eerder afstond en dat daarna bewaard is. Leg uit dat bloeddoping prestatieverhogend
kan werken.
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BIJLAGE 5: NATOETS DOPING-JONGENSACHTIGE OPDRACHTEN
1. Juist of onjuist?
Geef van onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn:
a.
b.
c.
d.

Een plantenhormoon kan zich niet verplaatsen door de plant
Planten hebben hormoonklieren
Plantenhormonen hebben hun werking binnen de cel waarin ze gevormd worden.
Auxine zorgt ervoor dat blad aan de stengel blijft zitten

2. Experiment van Paál
Hieronder staan vier tekeningen van klassieke proeven waarin de groei van de topjes van kiemplanten werd
onderzocht. Deze vraag gaat over de proef van Paál (tekening linksonder)

Paál deed in 1919 experimenten over de invloed van licht op de groei van kiemplantjes. Hij wist in die tijd
niet veel van plantenhormonen, maar wel dat topjes van kiemplantjes stoffen afgeven. Zie de figuur
linksonder.
Experiment 1: Eerst sneed hij een topje af, en plaatste een stukje gelatine tussen het topje en de stengel.
Gelatine laat water en water-oplosbare stoffen door.
Experiment 2: Na een tijdje haalde hij het stukje gelatine weg en plaatste het topje asymmetrisch terug. Hij
liet er geen licht van opzij op vallen.
a.
b.

Wat zijn mogelijke vraagstellingen bij deze experimentjes?
Welke conclusies kun je afleiden uit deze experimentjes?

3. Bloemkool
De bloemkool is een plant waarbij de bloemetjes van de plant erg dicht op elkaar staan. Bloemkool wordt
geoogst als de bloemetjes nog niet open zijn. De gezamenlijke bundel bloemknoppen is de bloemkool die op
je bord ligt .
Als je een bloemkool een tijdje vóór het oogsten met gibberellinespray zou besproeien, wat zou dan het
effect zijn?
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A.
B.
C.
D.

De bloemkool blijft even groot.
De bloemkool gaat naar het licht toegroeien.
De bloemknoppen van de bloemkool gaan open
De bloemknoppen komen omhoog omdat de stengels langer worden

4. Onkruidbestrijdingsmiddel
Brandnetels worden soms bestreden door ze te bespuiten met een sterk geconcentreerde auxine-oplossing.
Het  gevolg  is  dat  de  plant  zich  ‘doodgroeit’:  de  stengels  worden  extreem  lang  en  slap,  de  blaadjes  blijven  
klein en de plant sterft.
Leg uit hoe auxine dit effect kan hebben.
5. Energiedrank
Energiedrankjes  zijn  heel  populair.  Een  bekend  merk  claimt  dat  je  er  ‘beter’  door  gaat  functioneren.  Iemand  
gaat dat onderzoeken en heeft de volgende hypothese:
‘Het  concentratievermogen verbetert na het drinken van energiedrank’.
Bedenk een onderzoek waarmee je deze hypothese kunt onderzoeken.
Je hebt energiedrank, een test voor het concentratievermogen en proefpersonen tot je beschikking.
6. Meneer Jansen en het Zwitserleven gevoel
Meneer Jansen gaat met pensioen en gaat in Zwitserland wonen. In het begin valt het leven op grote hoogte
in de bergen hem niet mee: hij wordt snel moe.
Na een paar weken wordt hij niet meer zo moe en geniet hij van de bergwandelingen.
a. De productie van rode bloedcellen wordt geregeld via een terugkoppelingsmechanisme waarbij de
zuurstofvoorziening van de nieren, het hormoon epo (erytropoëtine) en bepaalde cellen in het rode
beenmerg een rol spelen. Epo wordt gevormd in de nieren.
In de figuur staat aangegeven hoe het regelmechanisme voor EPO werkt.
a.
b.

Vul op de stippellijntjes organen, cellen of namen van stoffen in, en in de rondjes een + voor
stimuleren, en een – voor remming.
Leg uit waardoor meneer Jansen zich in het begin zo moe voelde.
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BIJLAGE 6: VOORTOETS DOPING – MEISJESACHTIGE OPDRACHTEN
1. Juist of onjuist
Geef van onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hormonen worden afgegeven aan het bloed
Na verloop van tijd worden hormonen in het lichaam weer afgebroken
Door negatieve terugkoppeling gaat de hormoonspiegel van een hormoon schommelen
Door positieve terugkoppeling blijft een hormoonspiegel constant
Alle cellen van een doelwitorgaan hebben één of meer receptoren voor het hormoon waarvoor ze
gevoelig zijn
Hormonen zijn altijd eiwitten

2. Hormonen
Een hormoon is een organische verbinding die
A. op een bepaalde plaats wordt gevormd en op diezelfde plaats een snelle en langdurige uitwerking
heeft.
B. op een bepaalde plaats wordt gevormd en op andere plaats(en) een trage maar langdurige
uitwerking heeft.
C. in een hormoonklier wordt gevormd en in andere klieren een snelle, kortdurende uitwerking heeft.
D. in de hersenen wordt gevormd en aan het bloed wordt afgegeven en overal in het lichaam
chemische reacties beïnvloedt.
3. Urineafgifte

In bovenstaand schema zijn de relaties tussen de veranderingen van de osmotische waarde van het bloed
en de afgifte van ADH weergegeven. De concentratie van dit hormoon in het bloed bepaalt de hoeveelheid
gevormde urine.
a.
b.

Leg uit wat het effect van een sterke zoutopname (door voedsel met veel zout) is op de
hoeveelheid gevormde urine. Gebruik in de uitleg gegevens uit het schema.
Heb je in dit schema te maken met positieve of negatieve terugkoppeling?

4. Hogere prestatie
Sommige sporters proberen hogere prestaties te bereiken door anabole steroïden te gebruiken.
a.
b.
c.

Anabole steroïden remmen de vorming van een mannelijk hormoon. Hoe heet dat hormoon?
Wat is de werking van het in a genoemde hormoon?
Wat is het risico voor de man van het gebruik van veel anabole steroïden?
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5.

Insuline

Bij een bepaalde man wordt zo weinig insuline aan zijn bloed afgegeven dat de concentratie glucose in zijn
bloed regelmatig te hoog is. Over de mogelijke oorzaak van de lage insuline-concentratie doen vier
leerlingen een bewering.
Leerling 1: Bepaalde cellen in de alvleesklier van deze man zijn als gevolg van een ziekte minder werkzaam
dan normaal.
Leerling 2: De celmembranen van de spiercellen van deze man zijn minder doorlaatbaar voor glucose dan
normaal.
Leerling 3: De hypofyse van deze man produceert minder dan normaal van het hormoon dat de afgifte van
insuline stimuleert.
Leerling 4: De concentratie koolhydraatsplitsende enzymen in het alvleessap van deze man is voortdurend
te hoog.
Welke van deze leerlingen doet een juiste bewering?
A.
B.
C.
D.
6.

leerling 1
leerling 2
leerling 3
leerling 4
De mannenpil

Uit Australië werd een verrassende doorbraak in het onderzoek naar de mannenpil gemeld. Een
onderzoeksinstituut had 55 paren onderzocht die alleen de mannenpil als anticonceptie gebruikten. Geen
van de vrouwen raakten zwanger. Verder onderzoek wordt verricht naar onder andere de optimale
dosering.  Zoals  de  ‘vrouwenpil'  de  eisprong  voorkomt,  zo  moet  de  mannenpil  de  aanmaak  van  spermacellen  
verhinderen. De productie hoeft niet helemaal stopgezet te worden, als er minder dan een miljoen
spermacellen per milliliter worden gemaakt, zijn andere anticonceptiemiddelen overbodig.
De spermatogenese wordt vanaf de puberteit aangedreven door de hypothalamus. Dit orgaan produceert
GnRH, het hormoon dat de hypofyse aanzet tot het afgeven van gonadotrope hormonen. Deze hormonen
zetten op hun beurt de testes aan tot de productie van spermacellen en van testosteron. Bij de eerste
proeven werd de spermatogenese stilgezet door het toedienen van een overdosis testosteron. Maar dat gaf
veel bijwerkingen, zoals acné en gewichtstoename. Als alternatief werd progesteron gebruikt dat dezelfde
remmende werking op de afgifte van GnRH heeft als testosteron. Dit hormoon werd bij de mannen in de
proef als onderhuids implantaat aangebracht.
Daarnaast werd nog een geringe dosis testosteron toegediend, vier of vijf injecties per jaar.
Bij de proefpersonen werd progesteron toegediend en niet oestradiol.
a.
b.

Leg uit wat bij deze proef het nadeel van gebruik van oestradiol zou zijn. (1p)
Geef twee redenen waarom, vanwege de werking van progesteron, ook regelmatig een dosis
testosteron moest worden toegediend aan de proefpersonen uit de tekst. (2p)
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BIJLAGE 7: NATOETS DOPING – MEISJESACHTIGE OPDRACHTEN
1. Juist of onjuist?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Een hormoonklier kan altijd maar één soort hormoon afgeven
Na verloop van tijd worden hormonen door de nieren uit het lichaam verwijderd
Negatieve terugkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid van een hormoon constant blijft
Door positieve terugkoppeling krijg je alsmaar méér van een hormoon.
Als een hormoon op een receptor van een cel past, oefent het invloed uit
Hormonen zijn altijd steroïden

2. Anabole steroïden
Sporters proberen soms hun prestaties te verhogen door het gebruik van anabole steroïden.
a.
b.

Wat betekent 'anabool'?
Een man die veelvuldig anabole steroïden gebruikt loopt het risico om onvruchtbaar te worden. Leg
uit hoe dit komt (noem in je antwoord: LH, hypofyse, testosteron en zaadcellen)

3. Hormonen
Hormonen
A. reguleren de lichaamsfuncties even snel als actiepotentialen in het zenuwstelsel
B. werken sneller dan actiepotentialen in het zenuwstelsel en hebben een kortere werkingsduur dan
deze actiepotentialen
C. werken langzamer dan actiepotentialen van het zenuwstelsel en hebben een langere werkingsduur
dan actiepotentialen
D. werken langzamer dan actiepotentialen en hebben een langere werkingsduur dan deze
actiepotentialen
4. Gastrine

Maagsap wordt door kliercellen in de maagwand geproduceerd. Bij de mens blijkt deze productie
onder andere afhankelijk te zijn van het hormoon gastrine. Dit hormoon wordt door andere
kliercellen in de maagwand gevormd wanneer de maagwand opgerekt wordt. De productie van
gastrine neemt af zodra de pH van de maaginhoud door de afgifte van zoutzuur (HCl) lager dan 3
wordt. In het schema is de regulatie van de afscheiding van maagsap getekend.

a.

Op de vier plaatsen in het schema moet steeds een woord of een gedeelte uit bovenstaande tekst
worden ingevuld.
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b.

Heb je in het schema te maken met positieve of negatieve terugkoppeling?

5. Thyroxine
De thyroxineconcentratie wordt via een negatieve terugkoppeling aangepast aan de omstandigheden.
Hierbij zijn de mate van afgifte van het schildklierstimulerend hormoon (TSH) door de hypofyse en van de
TSH-releasing factor door de hypothalamus van belang.
Welke gebeurtenissen doen zich achtereenvolgens voor om de lichaamstemperatuur van 37 graden Celsius
te herstellen wanneer de lichaamstemperatuur daalt?
A. het stofwisselingsniveau daalt - de thyroxineconcentratie van het bloed stijgt - de afgifte van TSHreleasing factor stijgt - de TSH-concentratie van het bloed daalt - de thyroxineconcentratie van het
bloed stijgt
B. de afgifte van TSH-releasing factor stijgt - de TSH-concentratie van het bloed stijgt - de
thyroxineconcentratie van het bloed stijgt - het stofwisselingsniveau stijgt
C. de thyroxineconcentratie van het bloed daalt - het stofwisselingsniveau daalt - de afgifte van TSHreleasing factor daalt - de TSH-concentratie van het bloed daalt - de thyroxineconcentratie van het
bloed daalt
D. de TSH-concentratie van het bloed stijgt - de thyroxineconcentratie van het bloed stijgt -het
stofwisselingsniveau stijgt - de afgifte van TSH-releasing factor stijgt
6. Insuline
Insuline kan zich binden aan receptoren in celmembranen. Het aantal van deze insulinereceptoren is bij één
en dezelfde persoon niet steeds hetzelfde. Er zijn verschillende opvattingen over de oorzaak daarvan.
Sommige onderzoekers veronderstellen dat het aantal receptoren afhankelijk is van de hoeveelheid insuline
die gedurende langere tijd in het bloed aanwezig is geweest: hoe meer insuline in het bloed, des te minder
receptoren bevinden zich in de celmembranen.
Drie personen worden vergeleken:
persoon 1 sport altijd veel en eet matig;
persoon 2 beweegt weinig en eet altijd veel brood en aardappelen;
persoon 3 gebruikt dagelijks een koolhydraat-arm dieet.
Welke persoon loopt kans op een vermindering van het aantal receptoren, volgens de bovenstaande
opvatting? Verklaar je antwoord.
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BIJLAGE 8: VOORTOETS GEDRAG – MEISJESACHTIGE OPDRACHTEN
1. Verschillende soorten van 'leren' zijn:


gewenning



klassiek conditioneren



operant conditioneren



trial and error



inprenten

Hieronder staan vijf situaties die het gevolg zijn van vijf verschillende soorten 'leren'.
Welk leren hoort bij welke situatie?
a. Na vijf keer kloppen op een slakkenhuis trekt de slak zich niet meer terug in het
huisje.
b. Na paar keer een foutje weet je hoe je nieuwe telefoon werkt
c. Als de bel gaat op school klappen leerlingen hun boek dicht
d. Als je de aan-knop van de computer in drukt, gaat de computer aan
e. Jonge gansjes volgen hun moeder naar het water
2. Genie, een bijzonder meisje
In 1970 kwam in de VS een moeder met een meisje (13 jaar) bij de Sociale Dienst
van Temple City. Zij waren ontsnapt aan een mishandelende man/ vader. Het kind
bleek vanaf zeer vroege leeftijd opgesloten te zijn geweest. Er was vrijwel niet tegen
gepraat: ze kon maar vier woorden zeggen en verstond er ongeveer twintig. De
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling waren ernstig achtergebleven.
Na opname in een ziekenhuis bleek onder andere dat ze zeker niet zwakzinnig was en
men begon aan haar opvoeding. Over de taalontwikkeling van Genie is het volgende
bekend:
-

ze leerde in hoog tempo de betekenis van allerlei woorden.

-

ze had grote moeite met meervoudsvormen en werkwoordsverbuigingen.

-

haar zinsbouw bleef steken in een soort gebrekkige telegramstijl.

-

uitspraak van woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar bleef
onveranderd en problematisch: bv "stove" werd "setove"

Beantwoord naar aanleiding van de tekst de volgende vragen:
a. Wat is de belangrijkste uitwendige prikkel voor taalontwikkeling?
b. Wat kun je zeggen over het vermogen om zinnen te maken: is dat aangeboren
of aangeleerd? Leg uit.
3. Hoofd van de baas
Italiaanse onderzoekers hebben een aardige proef gedaan met honden en hun
baasjes:
In een ruimte werden honden aangelijnd in een hoek gezet. Hun baasje kwam door
een deur links binnen en ging er rechts weer uit. Een vreemde kwam rechts binnen
en ging er links weer uit. Vervolgens werden de honden losgelaten en werd gekeken
of ze hun baasje achterna gingen of niet.
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Een tweede deel van het experiment werd precies zo uitgevoerd, maar nu hadden
de mensen een papieren zak over het hoofd, zodat de honden geen gezichten
konden zien.
Nu bleven de honden zitten, of liepen naar de verkeerde deur.
a. Welke vraagstelling hebben de onderzoekers mogelijk gehad?
b. De proefopstelling in de kamer was zodanig gemaakt, dat de honden de
bazen niet konden ruiken. Leg uit dat deze maatregel belangrijk is voor de
betrouwbaarheid van de proef
4. De meerkoet

Hierboven zijn enkele gedragspatronen van meerkoeten te zien.
Welke van de afbeeldingen kan een voorbeeld van overspronggedrag tonen?
A.

afbeelding 1

B.

afbeelding 2

C.

afbeelding 3

D.

afbeelding 4

5. Territoriumgedrag
Bij veel dieren wordt waargenomen: hoe verder het dier van zijn territorium is
verwijderd, hoe minder het een soortgenoot aanvalt.
a. Hoe wordt dit verband het best weergegeven in onderstaande grafieken?

A.

sterk positief verband

B.

matig positief verband

C.

geen verband

D.

sterk negatief verband
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b. Geef aan wat er volgens jou op de horizontale en verticale as moet staan.

6. Mobbing of pesten?
Bepaald diergedrag wordt aangeduid met de Engelse term 'mobbing'. Een voorbeeld is
een groep kauwen die een meeuw aanvalt. In het Nederlands wordt deze term soms
vertaald als pesten.
Leg uit dat de Nederlandse term niet weergeeft wat er bij 'mobbing' gebeurt.
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BIJLAGE 9: NATOETS GEDRAG – MEISJESACHTIGE OPDRACHTEN
1. Leren
Vijf verschillende soorten van 'leren' zijn:






gewenning
klassiek conditioneren
operant conditioneren
trial and error
inprenting

Hieronder staan vijf situaties die het gevolg zijn van de vijf verschillende soorten 'leren'. Welk soort leren
hoort bij welke situatie?
a. Jonge eenden beschouwen het eerste wezen dat ze na hun geboorte zien als hun moeder.
b. Je reageert niet meer op het telefoongeluid van een telefoon die niet van jou is
c. Als je een muntje in de snoepautomaat gooit, krijg je lekkers
d. Een vogel pakt na één keer nooit meer een bitter smakende rups.
c. Als de deurbel thuis gaat, sta je op en gaat kijken wie er aanbelt

2. Genie, een bijzonder meisje
In 1970 kwam in de VS een moeder met een meisje (13 jaar) bij de Sociale Dienst van Temple City. Zij waren
ontsnapt aan een mishandelende man/vader. Het kind bleek vanaf zeer vroege leeftijd opgesloten te zijn
geweest. Er was vrijwel niet tegen haar gepraat: ze kon maar vier woorden zeggen en verstond er ongeveer
twintig. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling waren ernstig achtergebleven. Na opname in een
ziekenhuis bleek onder andere dat ze zeker niet zwakzinnig was en men begon aan haar opvoeding. Over de
taalontwikkeling van Genie is het volgende bekend:
-

ze leerde in hoog tempo de betekenis van allerlei woorden
ze had grote moeite met meervoudsvormen en werkwoordverbuigingen
haar zinsbouw bleef steken in een soort gebrekkige telegramstijl
uitspraak van woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar bleef onveranderd en
problematisch: bv "stove" werd "setove"

Beantwoord naar aanleiding van de tekst de volgende vragen:
a.

b.

Taalonderzoekers hebben naar aanleiding van Genie geconcludeerd dat er bij de mens een
gevoelige periode is voor het aanleren van de structuur van de moedertaal. Wat wordt met deze
uitspraak bedoeld?
Op welke waarneming(en) is de conclusie gebaseerd?

3. Ratten worden opgeleid tot mijnenspeurders
Jaarlijks worden veel mensen in (oude) oorlogsgebieden gedood of ernstig verminkt door landmijnen die
niet opgeruimd zijn. Landmijnen zijn ingegraven bommen die ontploffen als je er op gaat staan. Het
‘ontmijnen’  van  een  gebied  is  gevaarlijk  en  tijdrovend  werk.  In  Tanzania  (Afrika)  worden  
reuzenhamsterratten (een soort grote ratten, die makkelijk tam te maken zijn) getraind in het opsporen van
mijnen. De dieren brengen de mijnen niet tot ontploffing als ze er op staan, omdat ze te licht zijn.
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Jonge ratjes worden door een trainer gevoed om aan mensen te wennen. Vervolgens krijgt het dier alleen
eten na het horen van een klik-geluid. Weer later leert het dier geuren van explosieven herkennen, waarbij
succes wordt beloond met een klik (en even later iets lekkers). Na ongeveer drie maanden zijn de ratten in
staat om mijnen te lokaliseren in een gebied waar de trainers ze hebben gelegd. In het laatste stadium van
de training weten de trainers niet waar de mijnen liggen en spoort de rat ze op. Dan zijn de dieren klaar om
ingezet te worden voor het echte werk.
a.
b.

De ratten krijgen beloning in de vorm van een klik-geluid in combinatie met iets lekkers. Leg uit
waarom het klik-geluid in dit geval erg belangrijk is.
Waarom is het belangrijk dat de trainers in het laatste stadium van de training niet weten waar de
mijnen liggen?

4. De stekelbaars

Hierboven zijn enkele gedragspatronen te zien van stekelbaarsjes.
Welke van de afbeeldingen kan een voorbeeld van overspronggedrag tonen?
A.
B.
C.
D.

afbeelding  ‘weerszijden  van  de  grens’
afbeelding  ‘bodem  stoten’
afbeelding  ‘zigzaggen  baltshouding’  
afbeelding  ‘leiden’

5. Het waaierende stekelbaarsje
Een stekelbaarsje waaiert voor het nest intensiever naarmate er meer eitjes in het nest zijn.
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a. Hoe wordt dit verband het best weergegeven in onderstaande weergaven van onderzoek?
A.
B.
C.
D.

sterk positief verband
matig positief verband
geen verband
sterk negatief verband

b. Geef aan wat er volgens jou op de horizontale en verticale as moet staan.

6. Pesten of 'mobbing'
In de gedragsbiologie wordt onderscheid gemaakt tussen pesten en 'mobbing'. Wat is het belangrijkste
verschil?
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BIJLAGE 10: VOORTOETS GEDRAG – JONGENSACHTIGE OPDRACHTEN
1. Supersignalen
Bij welke van de vier situaties is geen sprake van een supersignaal?
A.

Het wijd opensperren van de bek van een koekoeksjong in het nest van zijn veel kleinere
pleegouders.

B

Het tikken van een meeuwenjong tegen de snavel van zijn ouder zodat deze voedsel aan het jong
geeft.

C

Een teddybeer met grote ogen en een stompe snoet

D

Een jasje met opgevulde schouders zodat degene die hem aanheeft veel sterker en groter lijkt.

2. Zinloos geweld
Zeer  agressief  gedrag  waarvoor  geen  aanleiding  lijkt  te  bestaan  wordt  tegenwoordig  ‘zinloos  geweld’  
genoemd. Er wordt gezegd, dat zinloos geweld meer gezien wordt bij mensen die onder invloed van alcohol
zijn.
Beschrijf een onderzoek om deze hypothese te testen. Geef ook aan wanneer de hypothese bevestigd of
verworpen moet worden.
3. Verliefd
Als een jongen en een meisje op elkaar verliefd zijn vertonen ze baltsgedrag.
Welke van de hier genoemde gedragingen is geen baltsgedrag?
A

De jongen bloost als het meisje hem aanspreekt.

B

Het meisje kijkt heel vaak naar de jongen.

C

De jongen verzorgt zijn uiterlijk extra voordat hij haar ophaalt.

D

Het meisje gebruikt iets rodere lipstick dan anders.

4. Agressie
Agressief gedrag tussen mensen dat ontaardt in zinloos geweld kan te maken hebben met omgericht
gedrag.
Noem hiervan twee voorbeelden.
5. Reclame
In de reclame wordt veel gebruikt gemaakt van supersignalen.
a. Wat zijn supersignalen?
b. Noem minimaal vier voorbeelden waarbij men in een reclame gebruikt maakt van supersignalen.
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6. Contact
Desmond Morris (een bekende onderzoeker van menselijk gedrag) beschrijft het belang van kleine gebaren
voor het leggen van contact tussen jongens en meiden. Eén daarvan is: bij het naast elkaar gaan zitten gaan
de jongen en het meisje die interesse voor elkaar hebben, dichter bij elkaar zitten dan gebruikelijk is. Het
gaat om centimeters.
Beschrijf een onderzoek om deze hypothese te testen. Geef ook aan wanneer de hypothese bevestigd of
verworpen moet worden.
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BIJLAGE 11: NATOETS GEDRAG – JONGENSACHTIGE OPDRACHTEN
1. Koekoeksjong
In een nest zit een koekoeksjong en een veel kleiner jong van de pleegouders van de koekoek. Het
koekoeksjong spert zijn grote bek veel wijder dan het kleine 'echte' jong. De pleegouders vliegen heen en
weer en voeden alleen het koekoeksjong. Hoe komt dat?
A.

De wijde bek van het koekoeksjong werkt als een sleutelprikkel, waardoor de pleegouders hun
eigen jong 'vergeten' te voeren.

B.

De wijde bek van het koekoeksjong werkt als een supersignaal, waardoor de pleegouders hun eigen
jong 'vergeten' te voeren.

C.

De open bek van het koekoeksjong roept een reflex op bij de pleegouders.

D.

De kleine bek van het eigen jong is voor de pleegouders een sleutelprikkel waardoor ze het
vergeten te voeren.

2. Zinloos geweld
Zeer agressief gedrag waarvoor geen aanleiding lijkt  te  bestaan  wordt  tegenwoordig  ‘zinloos  geweld’  
genoemd. Er wordt gezegd, dat zinloos geweld tijdens voetbalwedstrijden meer gezien wordt bij
wedstrijden waarin veel gele kaarten worden gegeven.
Beschrijf een onderzoek om deze hypothese te testen. Geef ook aan wanneer de hypothese bevestigd of
verworpen moet worden.
3. Verliefd
a. Als twee mensen verliefd zijn vertonen ze een bepaald gedrag om aan elkaar te laten merken dat ze iets
voor elkaar voelen.
Hoe noem je dit gedrag?
A

territoriumgedrag

B

overspronggedrag

C

baltsgedrag

D

omgericht gedrag

4. Agressie
Agressief gedrag tussen mensen dat ontaardt in zinloos geweld kan te maken hebben met
territoriumgedrag.
Noem hiervan twee voorbeelden
5. Supersignalen
Iedereen vindt het gezicht van een baby of de snoet van een jonge hond of jonge kat vertederend.
a. Op welke manier wordt daar door de knuffeldierenindustrie gebruik van gemaakt?
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b. Is de vorm van het gezichtje van haar baby voor de moeder een sleutelprikkel of een supersignaal? Leg je
antwoord uit.
6. Contact
Desmond Morris (een bekende onderzoeker van menselijk gedrag) beschrijft het belang van kleine gebaren
voor het leggen van contact tussen jongens en meiden. Eén daarvan is: de jongen en het meisje die interesse
voor elkaar hebben raken elkaar vaker aan.
Beschrijf een onderzoek om deze hypothese te testen. Geef ook aan wanneer de hypothese bevestigd of
verworpen moet worden.
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BIJLAGE 12: LEERLINGENVRAGENLIJST 10 VOOR BIOLOGIE

Hallo,
Je hebt de afgelopen maanden meegewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van de methode 10 voor Biologie. Je hebt flink wat toetsen gemaakt
en opdrachten gedaan. We willen je daar heel erg voor bedanken. Dankzij jou zullen we flink wat verbeteringen aan de methode kunnen doorvoeren.
We  willen  om  te  beginnen  graag  weten  wat  jouw  ‘gouden’  tip  is  voor  het  verbeteren  van  deze  methode.  De  10  meest  waardevolle  tips worden beloond
met  een  bon  van  €25.
Mijn  ‘gouden  tip’:  
.....................................................................................................................................................................................................................
.....
We hopen dat je met plezier hebt meegewerkt aan ons onderzoek en we wensen je verder veel succes op school.
terugkijken. Dat doen we met een korte vragenlijst. Nogmaals erg bedankt voor je medewerking.
Namens de onderzoekers, Arno Reints

Zie volgende blad

We willen tot slot nog even met je

Naam: ____________________________
Jongen / Meisje omcirkel
School: ____________________________
Klas:
____________________________
Docent: ____________________________

1. Doping
Nr.
1
2
9
10
16
22

Titel
Doping: verruiming
van lichaam en geest?
Hormonale regulatie:
de theorie
Plantenhormonen-1:
Auxine
Plantenhormonen-2:
Gibbereline
Hoe denk je zelf over
doping?
Haal een bodybuilder
in huis

Opdracht
De antwoorden op
de vragen
De antwoorden op
de vragen
Het verslag

Geef in een score van 1-5 aan hoe
leuk je de opdrachten vond om te
doen:
1 = helemaal niet leuk
2 = niet leuk
3 = beetje leuk
4 = leuk
5 = erg leuk
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Het betoog
Het artikel

6

De mensentuin

10

In de dierentuin

12

Supersignalen

Opdracht
De antwoorden op
de vragen
Het
beoordelingsverslag
Het
observatieverslag
Het verslag

19

De balts van
stekelbaarsjes
Zinloos geweld

Het schema + de
hypothese(n)
Het verslag

25

Titel
Pesten en democratie

Kruis aan voor welke
opdracht (en) je te weinig
tijd had in de les en die je
thuis hebt afgemaakt.

Het verslag

2. Gedrag
Nr.
3

Kruis aan welke
opdrachten je
bij de docent
hebt ingeleverd.

Zie volgende blad

1

3. Scherm of papier?

…vanaf  het  scherm

…op  papier

De  theorie  heb  ik  gelezen……
De  instructies  voor  de  opdracht  heb  ik  gelezen……
De leestekst  bij  de  opdracht  heb  ik  gelezen……

4. Hoe leuk?
Geef aan hoe leuk je onderstaande opdrachten vond.
Geef in een score van 1-5 aan hoe leuk je de opdrachten vond om te doen:
1 = helemaal niet leuk, 2 = niet leuk, 3 = beetje leuk, 4 = leuk, 5 = erg leuk
Het uitvoeren van een experiment waar je meetgegevens moet bijhouden
Het bestuderen van theorie en het beantwoorden van de vragen daarover
Het maken van een verslag
Het interviewen van mensen
Het observeren van dieren en mensen
Het maken van een schema of een mindmap
Het verwoorden van mijn eigen mening

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Mee eens/niet mee eens
Geef aan in hoeverre je het met onderstaande stellingen eens bent.
1 = Helemaal niet mee eens, 2 = Overwegend niet mee eens, 3 = Maakt me niet uit
4 = Overwegend mee eens, 5 = Helemaal mee eens
Ik vind Doping een leuk thema om aan te werken
Ik vind Doping een moeilijk thema om aan te werken
Ik vind Doping echt een jongensthema
Ik vind Doping echt een meisjesthema
Ik vind Gedrag een leuk thema om aan te werken
Ik vind Gedrag een moeilijk thema om aan te werken
Ik vind Gedrag echt een jongensthema
Ik vind Gedrag echt een meisjesthema
Zie volgende blad

2

6. Hoe leer je meestal?
Tot slot willen we van je weten hoe je meestal leert. Je krijgt hieronder 20 uitspraken te zien. Ze gaan over hoe je gewoonlijk biologie leert. Lees
elke uitspraak zorgvuldig en geef daarna aan in hoeverre jij dat ook doet bij het leren van biologie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 = Ik doe dit zelden of nooit bij biologie, 2 = Ik doe dit soms bij biologie, 3 = Neutraal,
4 = Ik doe dit vaak bij biologie, 5 = Ik doe dit vrijwel altijd bij biologie
Ik probeer onderwerpen die in de les afzonderlijk worden behandeld samen te brengen tot een geheel
Ik vergelijk mijn visie op een onderwerp uit de leerstof met de visie van de leerkracht(en) of van de auteur(s) van de
leerstof
Rijtjes met kenmerken van een bepaald verschijnsel prent ik in mijn hoofd
Ik werk de leerstof punt voor punt af en bestudeer elk afgerond stukje apart
Ik gebruik wat ik in een les leer bij mijn activiteiten buiten de school
Ik zoek uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de onderwerpen die in een les worden behandeld
Ik ga na of de conclusies van de leerkracht(en) en/of de auteur(s) van de leerstof logisch volgen uit de feiten waarop ze zijn
gebaseerd
Ik analyseer de afzonderlijke onderdelen van een theorie stap voor stap
Ik zet de belangrijkste feiten op een rijtje en die leer ik dan uit mijn hoofd
Ik probeer om de dingen die om mij heen gebeuren te begrijpen met behulp van de kennis die ik op school heb geleerd
Ik breng feiten in verband met de grote lijn van een les of van de leerstof
Ik trek mijn eigen conclusies op basis van de leerstof die wordt gepresenteerd
Ik begin pas aan een volgend stukje leerstof, als ik de leerstof die ik heb bestudeerd tot in detail beheers
Definities leer ik zo letterlijk mogelijk van buiten
Ik besteed vooral aandacht aan de praktisch bruikbare onderdelen van de leerstof
Ik probeer leerstof die nieuw voor me is in verband te brengen met wat ik er al over weet
Ik probeer de interpretaties van deskundigen kritisch te benaderen
Ik prent de betekenis van alle begrippen die ik niet ken stuk voor stuk in mijn hoofd
Ik analyseer de opeenvolgende stappen in een bewijsvoering één voor één
Met behulp van wat ik op school leer, bedenk ik oplossingen voor praktische problemen

1

2

3

4

5

3

BIJLAGE 13: SCORES OPDRACHTEN DOPING
Scores Opdrachten Doping
Opdracht

J-score

M-score

M/J-ratio

J/M-ratio

Kappa

1

12,5

27,5

2,2

0,5

.613

substantieel

3

5

25

5,0

0,2

.600

redelijk

6

7

7

1,0

1,0

.458

redelijk

8

9,5

10,5

1,1

0,9

.388

matig

9

19

17,5

0,9

1,1

.814

bijna volledig

10

19

21

1,1

0,9

.822

bijna volledig

13

11,5

10,5

0,9

1,1

.286

matig

14

13,5

20

1,5

0,7

.667

substantieel

15

9,5

17

1,8

0,6

.415

redelijk

16

15,5

20,5

1,3

0,8

.580

redelijk

17

9

20

2,2

0,5

.496

redelijk

18

4,5

8,5

1,9

0,5

.178

weinig tot geen

19

8

14,5

1,8

0,6

.354

matig

20

5,5

14

2,5

0,4

.627

substantieel

21

1,5

18,5

12,3

0,1

.481

redelijk

22

7,5

21

2,8

0,4

.397

matig

23

4,5

20

4,4

0,2

.621

substantieel

BIJLAGE 14: SCORES OPDRACHTEN GEDRAG
Scores Opdrachten Gedrag
Opdracht

J-score

M-score

M/J-ratio

J/M-ratio

Kappa

1

8

22,5

2,8

0,4

.165

weinig tot geen

2

9

42,5

4,7

0,2

.335

matig

3

14,5

42,5

2,9

0,3

.531

redelijk

4

8,5

26,5

3,1

0,3

.482

redelijk

5

9,5

14

1,5

0,7

.289

matig

6

12,5

17

1,4

0,7

.530

redelijk

7

6

19,5

3,3

0,3

.490

redelijk

8

4,5

20,5

4,6

0,2

.437

redelijk

9

3

13,5

4,5

0,2

.353

matig

10

19,5

42

2,2

0,5

.408

redelijk

11

5

18,5

3,7

0,3

.331

matig

12

17

25,5

1,5

0,7

.560

redelijk

13

10,5

25

2,4

0,4

.678

substantieel

14

5,5

20,5

3,7

0,3

.601

substantieel

15

3

17,5

5,8

0,2

.435

redelijk

16

10

20,5

2,1

0,5

.586

redelijk

18

0

29

0,0

.668

substantieel

19

4,5

46,5

10,3

0,1

.606

substantieel

21

24,5

15,5

0,6

1,6

.703

substantieel

22

14,5

26,5

1,8

0,5

.370

matig

23

10,5

25

2,4

0,4

.803

(bijna) volledig

24

7

21,5

3,1

0,3

.219

matig

25

13,5

25,5

1,9

0,5

.446

redelijk

26

4,5

21,5

4,8

0,2

.604

substantieel

1

