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Het internationaal PISA-onderzoek 2006 (Programme for 
International Student Assessment) peilde naar wetenschap-
pelijke vaardigheden bij vijftienjarigen. Daaruit blijkt dat 
Vlaamse vijftienjarigen hoge resultaten behalen voor weten-
schappelijke geletterdheid, maar dat zij in vergelijking met 
de leerlingen in een gemiddeld OESO-land minder gemoti-
veerd zijn om wetenschappen te leren. Slechts een absolute 
minderheid denkt dat ze zich later met wetenschappen zal 
bezighouden. De interesse in wetenschappen blijkt te dalen 
tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar en ook het leerlingenwel-
bevinden in de wetenschapsles is eerder beperkt. Volgens 
de Vlaamse Onderwijsraad en de Vlaamse Raad voor Weten-
schapsbeleid stagneert het aantal generatiestudenten in het 
studiegebied wetenschappen en technologie al geruime tijd en 
daalt ze de laatste jaren zelfs ten opzichte van het totale aan-
tal generatiestudenten (VLOR, 2008). Enige verontrusting 
over deze evolutie is zeker op zijn plaats.

Wanneer we de vakgebonden en vakoverschrijdende eind-
termen en de leerplannen van de wetenschappelijke vak-
ken van de verschillende netten nader bekijken, stellen 
deze een goed evenwicht voor in het gebruik van verschil-
lende (nieuwe, activerende) werkvormen en media met als 
doel de zelfwerkzaamheid, de betrokkenheid en de interes-
se van de leerlingen te verhogen. Door gebruik te maken 
van aangepast en gevarieerd didactisch materiaal zal de 
motivatie van de leerlingen mogelijk aangescherpt worden. 
Er wordt voor gepleit dat er ruimte zou vrijgemaakt wor-
den voor een creatieve en interactieve verwerking van de 
leerinhouden en de nadruk op onderzoeksvaardigheden en 
het kritisch verwerken van de informatiestroom wordt ook 
steeds groter.

De vraag stelt zich nu of leraren deze verschuiving zinvol 
en binnen de beschikbare lestijden te realiseren vinden? 

Zijn leraren overtuigd van de meerwaarde van activerende 
werkvormen en vakoverschrijdend werken? Grijpen lera-
ren niet al te vaak naar werkvormen zoals onderwijsleerge-
sprek en doceren? Vinden leraren dat geïntegreerd werken 
enkel mogelijk is binnen Natuurwetenschappen of binnen 
de Vrije Ruimte of kan men ook vakoverschrijdend werken 
binnen de verschillende afzonderlijke wetenschappelijke 
vakken?

Om een beeld te krijgen in het didactisch handelen van de 
leraar wetenschappen in de derde graad werden 35 leraren 
van 6 verschillende secundaire scholen (ASO en TSO) be-
vraagd rond hun opvattingen over wetenschapsonderwijs 
en de methoden en werkvormen die ze binnen hun lessen 
hanteren. Een dergelijke bevraging, gericht naar leraren 
wetenschappen, is in de literatuur nauwelijks voorhan-
den en werd, geïnspireerd door enerzijds studies binnen 
de biologie (da Silva e.a., 2006), de wiskunde (Stipek e.a., 
2001), ICT (Raes e.a., 2010) en het computerondersteund 
samenwerkend leren in wetenschapsonderwijs (Raes e.a., 
2010) en anderzijds door algemene studies over opvat-
tingen van leraren over 'goed' onderwijs (van Braak e.a., 
2008), zelf opgesteld.

In een eerste vragenreeks werd gepeild naar de werkvor-
men en de evaluatievormen die voornamelijk gebruikt wer-
den.

Tabel 1 duidt aan hoeveel % van de lestijd leraren volgens 
bepaalde werkvormen werken.

Wat de evaluatievormen betrof gaven 20 leraren aan dat 
ze voor meer dan 70% aan productevaluatie doen, 9 lera-
ren vermeldden dat leerlingen zichzelf of elkaar wel eens  
evalueren.
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Een volgende vragenreeks (tabel 2) peilde bij de leraren 
naar hun opvattingen over wetenschapsonderwijs en de or-
ganisatie van de lessen wetenschappen.

Bij de bevraging of leraren al of niet vakoverstijgende we-
tenschappelijke projecten uitwerken, antwoordden 22 le-
raren dit nooit te doen (14 ASO – 8 TSO) en 13 leraren 
(9 ASO- 4 TSO) werkten 1 of 2 projecten per schooljaar 
uit. 3 Leraren uit het ASO werkten projecten uit in de Vrije 
Ruimte en 2 TSO-leraren gaven aan dat ze vakoverschrij-
dend werken in het kader van de Geïntegreerde Proeven 
(GIP).

Aangezien 65% van de bevraagde leraren nooit een vak-
overstijgend wetenschappelijk project heeft uitgewerkt, is 
het interessant te peilen naar de knelpunten die de leraren 
ervaren, enerzijds op het vlak van de schoolorganisatie en 
anderzijds met betrekking tot hun visie over het projectma-
tig vakoverschrijdend werken. Tabellen 3 en 4 geven een 
overzicht.

Gemiddelde tijd per werkvorm Aantal leraren

<50% van de lestijd 
onderwijsleergesprek

18 

≥50% van de lestijd 
onderwijsleergesprek

8 

≥25% van de lestijd doceren
13 

(1 leraar 80%, 1 leraar 
65%, 1 leraar 55%)

≥15% van de lestijd demonstratie 
van proeven

3

≥5% van de lestijd aan 
onderzoeksopdracht

13

≤5% van de lestijd aan 
leerlingenpresentatie

5

≤10% van de lestijd begeleid 
zelfgestuurd leren

18

>10% van de lestijd begeleid 
zelfgestuurd leren

1 
(nl. 75 % van de 

lestijd)

Geen antwoord 7

Hoe staan leraren tegenover wetenschapsonderwijs en hoe 
organiseren ze hun lessen

Akkoord Niet akkoord Geen mening

Leerlingen dienen wetenschappelijke feiten, formules en 
handelingen uit het hoofd te leren

29 3 3 

Leerlingen dienen hun wetenschappelijke kennis te kunnen 
toepassen

35 - - 

Leerlingen zijn meer geïnteresseerd in wetenschappen wanneer 
ze ondervinden dat wetenschappen bruikbaar zijn in alledaagse 
situaties

34 - 1 

Leerlingen die goed scoren op wetenschappelijke kennis zijn in 
staat zelf onderzoeksproblemen te formuleren

24 
10

(8 ASO) 
1 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen zelf wetenschappelijke 
oplossingsstrategieën kunnen aanbrengen, verdedigen en evalueren

28 
6 

(4 TSO) 
1 

Binnen de lessen wetenschappen dienen leerlingen de kans te 
krijgen om zelf processen en fenomenen te ontdekken

32 2 (ASO) 1 

Ik start mijn les veelal met een waarneming of observatie 
(leerlingenproef, demonstratieproef of beeldmateriaal) waarna 
leerlingen hun bevindingen verwoorden 

20 
12

(10 ASO) 
3 

In start mijn lessen meestal met een klassikale instructie 26 7 2 

Leerlingen zijn gemotiveerd om uitdagende taken uit te voeren, of 
ze daar punten voor krijgen of niet

4 (ASO) 30 1

Het is mijn taak om het leerproces te begeleiden, niet te sturen
15

(11 ASO – 4 TSO)
19

(11 ASO – 8 TSO)
1

Ik motiveer de leerlingen om hun leerstrategieën zelf te bepalen
19 

(13 ASO – 6 TSO)
14

(8 ASO – 6 TSO)
5 

(2 ASO– 3 TSO)

Tabel 2. Opvattingen van leraren over wetenschapsonderwijs

Tabel 1.  

Aandeel van de lestijden die leraren aan een bepaalde werkvorm spenderen
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Knelpunten?
Schoolorganisatie

Akkoord Niet akkoord Geen mening

De schoolorganisatie en de beschikbare infrastructuur houden mij 
tegen om projectmatig te werken 

13 18 4 

De gepaste ICT-infrastructuur ontbreekt 11 18 6 

De ICT-infrastructuur is onvoldoende toegankelijk 10 19 6 

Er is geen mediatheek 3 25 7 

De meeste klaslokalen stimuleren eerder frontaal onderwijs 21 8 6 

De klasgroepen zijn te groot 24 6 5 

De klasgroepen zijn door samenzettingen te heterogeen 10 19 6 

De directie stimuleert projectmatig werken onvoldoende 6 15 14 

Onvoldoende tijd (leerplan) 7 

Tabel 3. Knelpunten met betrekking tot de schoolorganisatie

Knelpunten?
Visie projectmatig wetenschappelijk werken 

Akkoord Niet akkoord Geen mening 

De meeste leerlingen kunnen weinig gemotiveerd worden voor 
projectmatig werken 

11
 (7 TSO) 

20 4 

Vakoverschrijdend projectmatig werken biedt slechts voor een 
beperkte groep leerlingen een meerwaarde 

11
(4 TSO) 

20 4 

De leerlingen kunnen onvoldoende zelfstandig werken 
19

(8 ASO) 
14 2 

De leerlingen kunnen onvoldoende samenwerken 
9

(5 ASO) 
24 2 

Projectmatig werken bemoeilijkt het klasmanagement 
8 

(3 ASO) 
15

(12 ASO) 
11

(7 ASO) 

Bij groepswerk profiteren altijd dezelfde leerlingen van het werk van 
andere leerlingen 

22 9 4 

Projectmatig werken leidt tot algemene niveauverlaging 1 26 8 

Projectmatig werken leidt tot kennisverlaging 4 24 7 

Projectwerking is moeilijker te evalueren 22 10 3 

Er zijn onvoldoende uitgewerkte projecten die mij kunnen inspireren 
beschikbaar 

16 9 10 

Er is weinig relevante en bruikbare nascholing 15 7 13 

Projecten uitwerken verhoogt de werkdruk bij de leraar 30 1 4 

Leerlingen ervaren projectwerking als belastend en zijn 
hierdoor weinig gemotiveerd 

10 14 11 

Ouders zijn vaak weinig enthousiast over het projectmatig 
werken, geven de voorkeur aan klassieke didactische 
werkvormen 

3 10 22 

Tabel 4. Knelpunten met betrekking tot de eigen visie van de leraar
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Samengevat worden de volgende knelpunten om project-
matig vakoverschrijdend te werken aangehaald:

De schoolorganisatie en de beschikbare infrastructuur 
(ook ICT) houden leraren tegen
De inrichting van de meeste klaslokalen, de grootte en 
de heterogeniteit van de klasgroepen stimuleren eerder 
frontaal onderwijs
De leerlingen (vnl. TSO) zijn doorgaans weinig gemoti-
veerd
De meerwaarde voor de leerlingen is onduidelijk
De vaardigheid van de leerlingen om zelfstandig te kun-
nen werken is onvoldoende
Het klasmanagement wordt bemoeilijkt
De participatie van de leerlingen aan een project kan 
sterk verschillen
De evaluatie van projecten is moeilijker
Er is nood aan inspirerende voorbeelden en relevante na-
scholing
De werkdruk bij leraren en leerlingen is hoger

Anderzijds geven veel leraren aan dat projectmatig werken 
niet tot kennisverlaging en algemene niveauverlaging leidt.

Op het einde van de vragenlijst werd er ruimte voorzien 
waar leraren suggesties konden formuleren om de weten-
schappelijke geletterdheid bij jongeren te laten toenemen 
en wetenschappen aantrekkelijker te maken. Samengevat 
werden de volgende suggesties gemaakt:

Meer ervaringsgericht werken met jongeren
Jongeren laten inzien dat het dagelijkse leven doordron-
gen is van wetenschap
Onderzoekend leren stimuleren en meer aandacht geven 
aan onderzoekscompetenties
Leerplandoelstellingen toetsen aan de praktijk
Leerkrachten moeten op alle vlakken (leerplan, lestijd, in-
frastructuur…) de mogelijkheid en ook voldoende onder-
steuning krijgen om de actualiteit en de leefwereld van 
de leerlingen meer in hun lessen te kunnen verwerken. 
Contacten onderzoekers – school vergroten
Meer keuzemogelijkheden bij de invulling van de weten-
schapsweek aanbieden
Organiseren van infodagen, workshops voor leerlingen 
van het secundair onderwijs
Thema’s grondiger behandelen, zodat leerlingen meer 
kunnen begrijpen en geïnteresseerd kunnen zijn 
Groter aanbod van vakgerichte nascholing en nascholing 
gericht op activerende werkvormen voorzien
Onmiddellijk bruikbare (vakoverschrijdende) projecten 
ter beschikking stellen (met oog voor afwerking van het 
leerplan)

Uitgaande van bovenstaande resultaten kan gesteld wor-
den dan verder onderzoek hier zeker dient uitgevoerd te 
worden wil men de wetenschappelijke competenties bij 
jongeren vergroten en hun intrinsieke interesse en moti-
vatie in wetenschappen alsook hun leerrendement positief 
beïnvloeden. Deze beperkte studie is slechts een aanzet ge-
weest, maar maakt een zekere beeldvorming mogelijk.

Met het oog op een grotere leerlingenmotivatie, op een ho-
ger leerlingenwelbevinden en op een grotere participatie 
in en een vlottere doorstroming naar het hoger onderwijs 
ervaren leraren de nood aan de ontwikkeling van didactisch 
materiaal, waarin activerende werkvormen en vakover-
schrijdend werken een prominente rol spelen. Er is zeker 
een taak weggelegd voor lerarenopleiders en ondersteu-
nende en begeleidende diensten om hier verder aandacht 
aan te besteden.
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