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1 Steekproef en dataverzameling 
 
 
 
 
1.1 Inleiding  
 
In het najaar van 2015 heeft de Onderwijsinspectie onder de vernieuwde titel 
Peil.Onderwijs een peilingsonderzoek laten uitvoeren op het gebied van Natuur & 
techniek. Doel van het peilingsonderzoek is vast te stellen hoe de ‘staat van het on-
derwijs’ is als het gaat om Natuur & techniek. Door leerlingen uit groep 8 van een 
groot aantal Nederlandse basisscholen te toetsen en scholen te bevragen over het 
onderwijsaanbod Natuur & techniek, ontstaat een breed beeld van de aandacht die er 
op de scholen aan Natuur & techniek wordt besteed en van het resulterende kennis- 
en vaardigheidsniveau van de leerlingen.  
Onderwijspeilingen bieden een aanvulling op het onderzoek naar het onderwijsstelsel 
als geheel. In 2014 kreeg de Onderwijsinspectie de regie over deze peilingen. Met de 
uitkomsten van de onderwijspeilingen weten we wat kinderen leren op school, hoe 
deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het onder-
wijsaanbod. De uitkomsten van de peiling geven op stelselniveau een beeld van het 
‘kennen en kunnen’ in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.  
 
Het peilingsonderzoek Natuur & techniek is, in opdracht van de Onderwijsinspectie, 
uitgevoerd door het ITS en het Expertisecentrum Nederlands – beide verbonden aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. De instrumentontwikkeling was in handen van 
Cito. Aan het peilingsonderzoek hebben ruim 3.000 groep 8 leerlingen van 150 scho-
len verdeeld over heel Nederland deelgenomen.  
 
De groep participerende scholen bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt ge-
vormd door 130 scholen, die middels gestratificeerde steekproeftrekking zodanig zijn 
geselecteerd dat ze representatief geacht kunnen worden voor de totale populatie 
basisscholen in Nederland. De Onderwijsinspectie was verantwoordelijk voor deze 
steekproeftrekking. Het tweede deel omvat 20 zogenaamde ‘voorhoedescholen’. Dit 
zijn scholen waarvan verondersteld wordt dat het aangeboden curriculum voor Natuur 
& techniek een meerwaarde heeft voor (cognitieve) resultaten op dit vakgebied. 
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1.2 Steekproeftrekking 
 
De oorspronkelijke steekproef voor het peilingsonderzoek Natuur & techniek bestond 
uit 160 scholen die representatief zijn voor alle reguliere basisscholen in Nederland. 
Voor iedere school zijn twee, qua achtergrond vergelijkbare, reservescholen geselec-
teerd. Om de representativiteit te waarborgen is er gestratificeerd getrokken naar 
toezichtarrangement.  
De resultaten van het onderzoek worden in de analysefase gekoppeld aan de uitkom-
sten van de schoolbezoeken die als onderdeel van de Pilots Vernieuwd Toezicht wor-
den uitgevoerd. Daarom is de steekproef getrokken uit de groep scholen die bezocht 
zijn (of worden) in het kader van deze pilots. In deze groep zijn echter geen (zeer) 
zwakke scholen aanwezig. Om de representativiteit op dit vlak te waarborgen is de 
steekproef aangevuld met een aantal zwakke en zeer zwakke scholen. Een koppeling 
met gegevens uit de pilots is voor deze scholen dus niet mogelijk. Voor de scholen 
met basistoezicht is de steekproef wel getrokken uit de groep scholen die is (of wor-
den) bezocht in het kader van de pilots. 
  
Omdat voor iedere school twee reservescholen beschikbaar moesten zijn, is er eerst 
één steekproef van 480 (3x160) scholen getrokken. Vervolgens zijn de scholen gesor-
teerd op de belangrijkste achtergrondvariabelen (schoolgrootte, stedelijkheid, deno-
minatie, toezichtarrangement, risico inschatting 2015 en percentage leerlingen met 
een leerlinggewicht). Hierna zijn de trekkingsnummers toegewezen van ‘boven naar 
beneden’. Dus de scholen 2 en 3 zijn reserves voor school 1, school 5 en 6 zijn reser-
ves voor school 4, etcetera). Omdat de scholen gesorteerd zijn naar achtergrondken-
merken, zijn de reservescholen zo goed als dat kan vergelijkbaar met de te vervangen 
school. 
 
Om aan de vooraf gestelde eisen van het peilingsonderzoek te voldoen, moest mini-
maal 50% (80) van de eerste groep geselecteerde scholen deelnemen; vervolgens 
werden deze scholen aangevuld met reservescholen uit trekking 2 en 3. Het uiteinde-
lijke streefdoel was de deelname van 130 scholen (plus 20 voorhoedescholen, zie 
daarvoor par. 1.4).  
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1.3 Scholenwerving en respons 
 
Uit de oorspronkelijke steekproef van 160 scholen bleken vier scholen niet over een 
groep 8 te beschikken, waardoor deze scholen uitgesloten werden van deelname aan 
het onderzoek (dit waren bijvoorbeeld AZC-scholen). Tabel 1.1 geeft een overzicht 
van het aantal benaderde scholen en de responspercentages.  
 
 
Tabel 1.1 – Aantallen benaderde scholen en respons 

 Benaderde scholen Respons Respons 
 n n cumulatief % 

trekking 1 156 79 51% 
trekking 2 117 44 79% 
trekking 3  19  7 83% 

 
 
Uit de eerste trekkingsgroep heeft 51% van de scholen deelgenomen aan het peilings-
onderzoek, waardoor aan de responseisen is voldaan. Uit de tweede steekproeftrek-
king zijn 117 scholen benaderd, waarvan 44 scholen hebben deelgenomen. Uit de 
derde trekking zijn 19 scholen benaderd, waarvan zeven scholen hebben deelgeno-
men aan het onderzoek. In totaal zijn dus 130 scholen bereid gevonden mee te doen 
aan het peilingsonderzoek en is het gewenste aantal deelnemende scholen in de repre-
sentatieve steekproef bereikt.  
 
In tabel 1.2 wordt in de linkerkolom de verdeling van de deelnemende scholen (feite-
lijke verdeling) weergeven op de vijf selectiekenmerken (percentage gewichtenleer-
lingen, schoolgrootte, stedelijkheid, denominatie en toezichtarrangement), en daar-
naast of een school al dan niet in een G4-gemeente staat, en de regio van de school. 
De feitelijke verdeling op de vijf kenmerken is vergeleken met de steekproefverde-
ling, gebaseerd op scholen in trekking 1 (dus de oorspronkelijke scholen, niet de 
reservescholen) in middelste kolom en de populatieverdeling in de rechterkolom. 
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Tabel 1.2 – Feitelijke verdeling, steekproefverdeling 1e trekking en populatieverde-
ling van de scholen, naar percentage gewichtenleerlingen, schoolgrootte, stedelijk-
heid, denominatie, toezichtarrangement, G4/overige gemeenten en regio 

 Feitelijke 
verdeling 

Steekproefverdeling 
trekking 1 

Populatie- 
verdeling 

 % (n=130) % (n=160) % (N=7.024) 

Percentage gewichtenleerlingen    
> 88% ongewogen leerlingen 66,9 63,7 68,9 
75%-88% ongewogen leerlingen 24,6 26,3 18,5 
> 25% gewogen en %0.30 > %1.20 2,3 2,5 3,7 
> 25% gewogen en %1.20 > %0.30 6,2 7,5 8,9 
Totaal 100 100 100 
    
Schoolgrootte    
1-100 22,3 20,0 19,8 
101-200 36,2 33,8 35,6 
201-300 26,9 30,0 25,6 
301-400 8,5 8,8 11,1 
401 of meer 6,2 7,5 7,8 
Totaal 100 100 100 
    
Stedelijkheid    
zeer sterk stedelijk 9,2 13,8 14,2 
sterk stedelijk 21,5 22,5 22,7 
matig stedelijk 20,8 20,6 20,0 
weinig stedelijk 32,3 28,1 27,4 
niet stedelijk 16,2 15,0 15,7 
Totaal 100 100 100 
    
Denominatie    
openbaar 22,3 26,3 33,3 
Rooms-katholiek 40,0 38,1 29,4 
Protestants-christelijk 32,3 30,0 29,3 
overig bijzonder 5,4 5,6 8,0 
Totaal 100 100  100 
    
Toezichtarrangement    
voldoende 97,7 96,9 96,0 
zwak 2,3 2,5 2,4 
zeer zwak 0 0,6 ,5 
totaal 100 100 100 
    
G4/overige gemeenten*    
G4  4,6 7,5 9,2 
overige gemeenten 95,4 92,5 90,8 
Totaal  100 100 100 
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 Feitelijke 
verdeling 

Steekproefverdeling 
trekking 1 

Populatie- 
verdeling 

 % (n=130) % (n=160) % (N=7.024) 

Regio**    
noord 15,4 13,1 15,4 
oost 28,5 26,3 24,6 
midden 31,5 36,8 41,5 
zuid 24,6 23,8 18,5 
Totaal 100 100 100 

* G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
** Regio: Noord=Groningen/Drenthe/Friesland; Oost=Flevoland/Overijssel/Gelderland; 

 West=N-Holland/Z-Holland/Utrecht/Zeeland; Zuid=N.Brabant/Zeeland/Limburg 
 
 
De tabel laat tussen de drie groepen scholen enkele kleine verschillen zien, bijvoor-
beeld in stedelijkheid (meer scholen in minder stedelijke gebieden dan in de oor-
spronkelijke steekproef). Met behulp van de Chi-kwadraattoets is nagegaan of er 
sprake is van significante verschillen (p<0,01) tussen de feitelijke verdeling, steek-
proefverdeling en populatieverdeling voor de vijf selectiekenmerken; die bleken zich 
nergens voor te doen.  
 
Door middel van non-responsanalyses is nagegaan of er sprake was van significante 
verschillen (p<0,01) tussen de scholen die wél en scholen die níet bereid waren aan 
het peilingsonderzoek deel te nemen. Er is gekeken naar de kenmerken schoolgrootte, 
stedelijkheid en denominatie. Uit de Chi-kwadraattoets bleek dat deze verschillen 
voor geen van de kenmerken significant waren. Er is dus geen sprake geweest van 
selectieve uitval. 
 
De 130 scholen uit de representatieve steekproef worden in het vervolg van dit rap-
port aangeduid met de term ‘representatieve scholen’.  
 
 
1.4 Voorhoedescholen 
 
Naast de middels steekproeftrekking geselecteerde scholen, dienden ook nog 20 
voorhoedescholen te worden opgenomen in het onderzoek. Voorhoedescholen zijn 
scholen waarvan verwacht mag worden, of reeds is aangetoond, dat het aangeboden 
curriculum voor Natuur & techniek meerwaarde heeft voor (cognitieve) resultaten op 
dit vakgebied. De voorhoedescholen op het gebied van Natuur & techniek zijn ge-
worven uit scholen die hadden deelgenomen aan het onderzoeksprogramma ‘Talen-
tenKracht’. TalentenKracht is een onderzoeksprogramma van zeven universiteiten 
gericht op de talenten van leerlingen op het gebied van wetenschap en techniek (zie 
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www.talentenkracht.nl). Het Talentenkracht-onderzoek maakt ervaringen en opbreng-
sten van excellente scholen rondom wetenschap en technologie zichtbaar en vindbaar 
voor andere scholen. 
De voorhoedescholen zijn op dezelfde manier benaderd en in het onderzoek behan-
deld als de scholen uit de representatieve steekproef van 130 scholen1.  
In totaal zijn 35 voorhoedescholen benaderd; daarvan hebben volgens planning 20 
scholen deelgenomen aan het onderzoek.  
 
Tabel 1.3 geeft voor deze scholen de verdeling naar achtergrondkenmerken. Of deze 
scholen een goede afspiegeling vormen van alle voorhoedescholen in Nederland kan 
niet worden nagegaan, omdat de informatie over de totale populatie van voorhoede-
scholen ontbreekt. 
De vergelijking tussen de kenmerken van de voorhoedescholen en de representatieve 
scholen wordt in hoofdstuk 3 gemaakt. 
 
 

  

 
                                                   
1 De representatieve steekproef bevat 1 voorhoedeschool.  
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Tabel 1.3 – Feitelijke verdeling van de 20 voorhoedescholen, naar percentage ge-
wichtenleerlingen, schoolgrootte, stedelijkheid, denominatie, toezichtarrangement, 
G4/overige gemeenten en regio 

 Feitelijke verdeling 
 % n 

Percentage gewichtenleerlingen    
> 88% ongewogen leerlingen 85,0 17 
75%-88% ongewogen leerlingen 15,0 3 
Totaal 100 20 
   
Schoolgrootte   
1-100 15 3 
101-200 15 3 
201-300 45 9 
301-400 20 4 
401 of meer 5 1 
Totaal 100 20 
   
Stedelijkheid   
zeer sterk stedelijk 0 0 
sterk stedelijk 45,0 9 
matig stedelijk 15,0 3 
weinig stedelijk 35,0 7 
niet stedelijk 5,0 1 
Totaal 100 20 
   
Denominatie   
openbaar 30 6 
Rooms-Katholiek 35 7 
Protestants-Christelijk 30 6 
Overig bijzonder 5 1 
Totaal 100 20 
   
Toezichtarrangement   
basis 100 20 
   
Regio   
noord 5 1 
oost 25 5 
midden 40 8 
zuid 30 6 
Totaal 100 20 
   
G4/overige gemeenten*   
G4  0 0 
overige gemeenten 100 20 
Totaal  100 20 

* G4= Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
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2 De dataverzameling 
 
 
 
 
De dataverzameling van het peilingsonderzoek Natuur & techniek viel uiteen in twee 
fasen: de werving van deelnemende scholen, gecombineerd met het opvragen van 
enkele administratieve gegevens (fase 1), en de toetsafnames in groep 8 (fase 2).  
 
 
2.1 Fase 1: scholenwerving 
 
De werving van scholen is gestart in het voorjaar van 2015. Door scholen vóór de 
zomervakantie al te benaderen voor deelname in het najaar van 2015, konden scholen 
de toetsafname goed inplannen in het eigen rooster. De scholen kregen schriftelijk 
een uitnodigingbrief met daarin uitleg over de opzet van het onderzoek en het verzoek 
om deelname. Tevens werd uitgelegd dat deelname aan het peilingsonderzoek niet 
van invloed was op de beoordeling van de school door de Inspectie in het kader van 
haar instellingstoezicht.  
 
Vervolgens werden scholen telefonisch benaderd door een team van medewerkers 
van het Expertisecentrum Nederlands. Voor elke deelnemende school werd een con-
tactpersoon benoemd, zodat de verdere contacten direct tussen deze persoon en de 
onderzoekers konden verlopen. De scholen die hadden toegezegd deel te nemen ont-
vingen een registratieformulier waarop ze de contactgegevens noteerden, zoals de 
naam van de contactpersoon en het e-mailadres. Aangezien alle scholen binnen een 
periode van vijf weken getoetst moesten worden, en het organisatorisch niet mogelijk 
was om meer dan zeven scholen op één dag te toetsen, werd de scholen gevraagd om 
drie data door te geven waarop de toets afgenomen kon worden. Deze opzet gaf de 
onderzoekers de mogelijkheid de scholen te verdelen over de beschikbare weken. 
Naast het registratieformulier maakten de scholen leerlingenlijsten van alle leerlingen 
uit groep 8. Daarop stonden per leerling hun naam (of initialen), geboortedatum en 
geslacht vermeld. Elke leerling kreeg vervolgens van de onderzoekers een uniek 
nummer toegewezen (bestaande uit schoolnummer en leerlingnummer), zodat na 
afronding van het onderzoek de verschillende toetsresultaten aan elkaar gekoppeld 
konden worden. Per school diende één groep 8 mee te doen aan het peilingsonder-
zoek. Wanneer een school over meerdere groepen 8 beschikte, werd vervolgens door 
de onderzoekers random één groep gekozen.  
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De onderzoekers namen verder alle voorbereidingen voor hun rekening. Dit beteken-
de dat na het opsturen van het registratieformulier en de leerlingenlijst(en) er voor de 
bezoekdatum niets meer van de school werd gevraagd. Voor deze opzet van scholen-
werving is gekozen om het deelnamepercentage van de geselecteerde scholen zo hoog 
mogelijk te maken. Met datzelfde doel is de scholen ook een aantal tegenprestaties 
aangeboden. Ten eerste is beloofd dat de scholen een schoolrapportage krijgen, waar-
in de resultaten van de school zouden worden vergeleken met die van de andere scho-
len die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Dit schoolrapport kunnen scholen 
eventueel benutten voor de verbetering van hun eigen onderwijspraktijk. Ten tweede 
hebben de scholen en de leerlingen een kleinigheidje voor de geïnvesteerde tijd ont-
vangen. De scholen kregen voor het invullen van de vragenlijst een boekenbon, de 
leerlingen voor het maken van de toets een usb-stick.  
 
De deelnamebereidheid van de scholen bleek ondanks de genomen stappen en tegen-
prestaties onvoldoende om aan de eis van minimaal 50% deelname uit de eerste trek-
kingsronde te voldoen. Een aantal van de scholen die in eerste instantie niet wilden 
deelnemen, is daarom in september 2015 voor een tweede keer benaderd om te kun-
nen voldoen aan de responseisen. Hierbij werd nogmaals benadrukt dat de toets afge-
nomen zou worden door toetsleiders, waardoor de belasting voor de school minimaal 
zou zijn. Een deel van deze scholen heeft alsnog ingestemd met deelname. Toen de 
benodigde 50% van deelnemende scholen uit de eerste trekking was behaald, is de 
wervingsronde gehouden voor de reservescholen uit de tweede en derde steekproef-
trekking. Uiteindelijk is op deze manier een aantal van 130 deelnemende scholen 
gerealiseerd. 
Daarnaast zijn 20 voorhoedescholen op het gebied van Natuur & techniek geworven 
uit scholen die hadden deelgenomen aan het onderzoeksprogramma ‘TalentenKracht’ 
(zie par. 1.4). 
 
De in totaal 150 scholen hebben voorafgaand aan het onderzoek gegevens aangele-
verd over in totaal 3.232 leerlingen in groep 8 die in principe aan het Peilingsonder-
zoek zouden gaan deelnemen. Uiteindelijk hebben ruim 3.000 leerlingen ook daad-
werkelijk aan het onderzoek meegedaan (zie overzicht in tabel 2.2). Door 
afwezigheid, ziekte e.d. waren dat er wat minder dan vooraf opgegeven. 
De ouders van de leerlingen zijn via de school over het onderzoek geïnformeerd. 
Scholen konden daarvoor gebruik maken van een door de onderzoekers opgestelde 
informatiebrief.  

  



 11 

2.2 Fase 2: toetsafnames 
 
Van 26 oktober tot en met 4 december 2015 zijn de 150 deelnemende scholen bezocht 
door toetsleiders van het Expertisecentrum Nederlands. De toetsleiders hebben vooraf 
een uitgebreide instructie gehad. Tijdens de instructie is de Toetshandleiding (aange-
leverd door Cito) doorgenomen waarin de procedures omtrent de toetsafname gede-
tailleerd werden beschreven.  
 
Op de toetsdag waren de toetsleiders (gemiddeld twee per school) om 8:15 uur op 
school aanwezig om de toetsafname door te spreken met de betrokken leerkracht.  
Een deel van de benodigde toetsmaterialen werd door de toetsleider meegenomen 
naar de scholen. Daarnaast is aan elke school een pakket gestuurd met de toetsboekjes 
voor de kennistoets en werkbladen voor de praktische opdrachten, alsmede verbrui-
kersmateriaal bij de opdrachten, zoals papier en ijzerdraad. 
 
De toetsleiders begonnen op de toetsdag met het afnemen van de kennistoets. De 
toetsleider gaf klassikaal de toetsinstructie en daarna konden de leerlingen aan de 
slag. Voor de kennistoets kregen zij 30 minuten de tijd. Wanneer de leerlingen klaar 
waren met de kennistoets, begonnen zij met het invullen van de leerlingvragenlijst, 
waarvoor 20 minuten beschikbaar was. Dit werd meestal gevolgd door een korte 
pauze. Na de pauze gingen twee groepjes van drie leerlingen aan de slag met de prak-
tische groepsopdrachten. Er waren twee verschillende groepsopdrachten, die elk in 
totaal maximaal een uur in beslag namen. Vervolgens werden de overige leerlingen in 
groepjes van 6 uit de klas gehaald voor het maken van een praktische individuele 
opdracht. In totaal waren er 6 verschillende praktische opdrachten, die in tijd varieer-
den van 10 minuten tot 40 minuten.  
Op alle scholen zijn alle toetsonderdelen op één toetsdag afgenomen.  
 
De toetsleider bracht ook de schoolvragenlijst mee naar de school. Het invullen van 
deze vragenlijst duurde maximaal 30 minuten. Indien mogelijk werd de ingevulde 
lijst dezelfde dag nog mee terug genomen. Vragenlijsten die nog niet waren ingevuld, 
konden de scholen per post retourneren.  
 
 
2.3 Instrumenten 
 
2.3.1 De kerndoelen 
 
Het doel van de peiling van Natuur & techniek is om het niveau van de kennis en de 
vaardigheden op dit gebied te bepalen van leerlingen in groep 8 van het basisonder-
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wijs. Centraal staan de zeven kerndoelen 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 46 (Besluit ver-
nieuwde kerndoelen WPO, 2005): 
40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 

onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm 

en functie van hun onderdelen. 
42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnse-

len, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van tem-

peratuur, neerslag en wind. 
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen 

de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit 

te voeren en te evalueren. 
46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot 

natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme. 
 
Het brede kader wordt gevormd door de domeinbeschrijving van de SLO, zoals 
weergegeven in Domeinbeschrijving Wetenschap en Technologie bij het leergebied 
Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (SLO, 2014). 
 
 
2.3.2 De toetsen 
 
De toetsbatterij van het peilingsonderzoek bestond uit de volgende onderdelen: een 
‘kennistoets’, individuele praktische opdrachten en praktische groepsopdrachten. Alle 
toetsen in dit onderzoek zijn door het Cito ontwikkeld.  
 
Kennistoets 
De kennis op het gebied van Natuur & techniek is door middel van een klassikale 
theorietoets gemeten. De opgaven waren afkomstig uit een opgavenbank bestaande 
uit 180 opgaven. Er waren in totaal 14 verschillende toetsversies. Alle leerlingen in 
een klas kregen dezelfde toetsversie. De toets bestond uit 25 of 26 meerkeuzevragen 
inclusief een paar korte open vragen (gemiddeld 3).  
 
Praktische opdrachten: individueel en in groepjes 
Met de praktische opdrachten zijn de prestaties in de ontwerpcyclus en de onderzoek-
cyclus van leerlingen gemeten. De contexten bij de opdrachten sluiten aan bij belang-
rijke inhoudelijke domeinen die zijn overgenomen van de peiling Natuur & techniek 
in 2010. Het betreft tien domeinen voor natuurkunde en vijf domeinen voor techniek. 
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De domeinen voor natuurkunde zijn: Krachten, Energie, Licht en kleur, Elektriciteit, 
Zinken, zweven en drijven, Lucht, Geluid en Magnetisme. Die voor techniek: Eigen-
schappen van materialen, Constructies en verbindingen, Overbrengingen en Geauto-
matiseerde systemen.  
Er waren zes individuele praktische opdrachten (Brug, Fietsbel, Bibberspel, Knikker-
baan, Knikkers te koop, Kopje onder) en twee groepsopdrachten (Uilenpost en Knik-
kerbaan), waarvan vier ‘ontwerpopdrachten’ en drie ‘onderzoeksopdrachten’. De 
knikkerbaanopdracht is zowel individueel als groepsgewijs afgenomen. 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de praktische opdrachten. 
 
 
Tabel 2.1 – Overzicht praktische opdrachten 

 groeps- 
opdracht 

individuele 
 opdracht 

ontwerp- 
cyclus 

onderzoek- 
cyclus 

uilenpost     

brug     

fietsbel     

bibberspel     

knikkerbaan     

knikkers te koop     

kopje onder     

 
 
Meer informatie over de toetsmaterialen vindt u in het technisch rapport van het  
Cito (Cito, 2016).  
 
 
2.3.3 Vragenlijsten op leerling- en schoolniveau 
 
Om de resultaten van het peilingsonderzoek beter te kunnen interpreteren en verkla-
ren, is er voor gekozen om een leerlingvragenlijst af te nemen bij alle leerlingen die 
deelnamen aan het peilingsonderzoek. De vragenlijst bevatte onder meer vragen over 
attitude, motivatie en percepties met betrekking tot Natuur & techniek, en vragen met 
betrekking tot buitenschools leren.  
In de schoolvragenlijst kwamen onder andere vragen aan de orde over het aanbod van 
Natuur & techniek in het curriculum en andere relevante kenmerken van de organisa-
tie. 
Beide vragenlijsten zijn door het ITS, in overleg met de Inspectie, ontwikkeld.  
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2.3.4 Data-invoer en controles 
 
Na afname van alle instrumenten zijn de gegevens deels machinaal en deels handma-
tig ingevoerd. Om de datakwaliteit te waarborgen zijn verschillende controles uitge-
voerd: steekproefsgewijze controles van handmatig ingevoerde data, check van fre-
quentieverdelingen van alle variabelen, controle van de koppelingen van diverse 
instrumenten, etcetera.  
 
 
2.3.5 Responsoverzicht 
 
In totaal hebben ruim 3.000 leerlingen, verdeeld over 150 scholen, aan het onderzoek 
deelgenomen. Tabel 2.2 geeft de respons op de vragenlijsten en het aantal leerlingen 
dat heeft meegedaan aan de toetsafnames.  
 
 
Tabel 2.2 – Responsoverzicht scholen en leerlingen per toetsonderdeel 

 n % 

Schoolvragenlijst   
geselecteerde scholen (max. 130) 123 94,6 
voorhoedescholen (max. 20)  17 85,0 
Totaal  140 93,3 
   
Leerlingvragenlijst    
aantal leerlingen  3.010 99,7 
   
Kennistoets    
aantal leerlingen  3.022 100,0 
   
Individuele praktische opdrachten   
aantal leerlingen  2.083  
   
Groepsopdrachten   
aantal leerlingen  903  

 
In het vervolg van dit rapport wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingegaan op de 
resultaten van de school- en leerlingvragenlijst.2 Bij de bespreking van de resultaten 
wordt steeds onderscheid gemaakt tussen representatieve scholen en voorhoedescho-
len. Om die reden worden in hoofdstuk 3 eerst de achtergrondkenmerken van beide 
groepen scholen met elkaar vergeleken. 
 
                                                   
2  Over de toetsresultaten in combinatie met leerling- en schoolkenmerken wordt apart gerapporteerd.  
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3 Achtergrondkenmerken scholen 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van de deelnemende scholen ge-
presenteerd. Het gaat om de kenmerken van álle deelnemende scholen in het pei-
lingsonderzoek Natuur & techniek. Dit wil zeggen: zowel scholen waarvan alleen de 
leerlingvragenlijsten zijn ontvangen, alsook scholen waarvan zowel de leerlingvra-
genlijsten als de schoolvragenlijst zijn ontvangen. De achtergrondkenmerken zijn 
overgenomen uit data van de Inspectie van het Onderwijs. 
Bij alle tabellen wordt gespecificeerd of de school tot de representatieve scholen of de 
voorhoedescholen behoort. Met behulp van de Chi-kwadraattoets is nagegaan of er 
sprake is van significante verschillen tussen beide groepen scholen (p<0,00). Onder 
de tabellen staat de p-waarde vermeld; significante verschillen zijn vetgedrukt. 
 
 
3.2 Achtergrondkenmerken 
 
3.2.1 Locatiekenmerken 
 
In tabel 3.1 is de verdeling van de deelnemende scholen naar regio te zien. De gehan-
teerde indeling van provincies naar regio’s3 is hierbij als volgt: Drenthe, Groningen 
en Friesland behoren tot regio Noord. Flevoland, Gelderland en Overijssel behoren 
tot regio Oost. Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland behoren tot regio 
West en Limburg en Noord-Brabant tot regio Zuid. 
 
 

  

 
                                                   
3  Conform de indeling van het Ministerie van BZK zoals gebruikt in de Regioatlas:  
 http://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/provincies 
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Tabel 3.1 – Deelnemende scholen naar regio en voorhoedeschool / representatieve 
school 

  representatieve school voorhoedeschool 

noord 15% 5% 
oost 29% 25% 
west 32% 40% 
zuid 25% 30% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,575 
 
 
In tabel 3.2 is de verdeling van scholen naar stedelijkheid weergegeven.  
 
 
Tabel 3.2 – Deelnemende scholen naar stedelijkheid en voorhoedeschool / represen-
tatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

zeer sterk stedelijk 9% 0% 
sterk stedelijk 22% 45% 
matig stedelijk 21% 15% 
weinig stedelijk 32% 35% 
niet stedelijk 16% 5% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,111 
 
 
In tabel 3.3 is weergegeven of de deelnemende scholen zich binnen of buiten de G4 
bevinden. De G4 betreffen  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
 
 
Tabel 3.3 – Deelnemende scholen naar wel / niet G4 en voorhoedeschool / represen-
tatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

buiten G4 95% 100% 
G4 5% 0% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,327 
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3.2.2 Denominatie 
 
Tabel 3.4 toont de denominatie van de deelnemende scholen.  
 
 
Tabel 3.4 – Deelnemende scholen naar denominatie en voorhoedeschool / represen-
tatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

openbaar 22% 30% 
Rooms-Katholiek 40% 35% 
Protestants-Christelijk 32% 30% 
overig bijzonder 5% 5% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,900 
 
 
3.2.3 Schoolpopulatie 
 
In tabel 3.5 is het aantal leerlingen van de deelnemende scholen weergegeven.  
 
 
Tabel 3.5 – Deelnemende scholen naar schoolgrootte en voorhoedeschool / represen-
tatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

tot 100 leerlingen 22% 15% 
101-200 leerlingen 36% 15% 
201-300 leerlingen 27% 45% 
301-400 leerlingen 8% 20% 
401 leerlingen of meer 6% 5% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,134 
 
 
Tabel 3.6 toont de verdeling van gewichtenleerlingen op de deelnemende scholen. 
Hierbij wordt het volgende onderscheid gehanteerd op basis van gegevens van de 
Inspectie van het Onderwijs: 
• >88 ongewogen, oftewel: meer dan 88 procent ongewogen leerlingen 
• 75<ongewogen≤88, oftewel: meer dan 75% ongewogen leerlingen, maar maximaal 

88% 
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• ≥25 gewogen 0,30>1,20, oftewel meer dan 25% gewogen leerlingen, waarbij er 
meer leerlingen met gewicht 0,30 zijn dan leerlingen met gewicht 1,20 

• ≥25 gewogen 1,20>0,30, oftewel meer dan 25% gewogen leerlingen, waarbij er 
meer leerlingen met gewicht 1,20 zijn dan leerlingen met gewicht 0,30 

 
 
Tabel 3.6 – Deelnemende scholen naar percentage gewichtenleerlingen en voorhoe-
deschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

>88 ongewogen 67% 85% 
75<ongewogen≤88 25% 15% 
≥25 gewogen 0,30>1,20 2% 0% 
≥25 gewogen 1,20>=0,30 6% 0% 
Totaal (n) 130 20 

Chi-kwadraattoets: p=0,362 
 
 
In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat met betrekking tot de onderzochte achter-
grondkenmerken er geen significante verschillen tussen representatieve scholen en 
voorhoedescholen  zijn. 
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4 De schoolvragenlijst 
 
 
 
 
De directeuren van de deelnemende scholen hebben een vragenlijst ingevuld die 
bestond uit vijftien (blok)vragen, verdeeld over zeven pagina’s. De meeste vragen 
waren meerkeuzevragen, met de mogelijke antwoorden al voorgegeven. De directeu-
ren beantwoordden deze vragen door het instrepen van het hokje bij het juiste ant-
woord. Een enkele keer konden ze dit antwoord verder toelichten door zelf iets op te 
schrijven (bijv. anders, namelijk ….). Soms werd ook gevraagd een getal (aantal of 
percentage) te noteren in een hokje. De ingevulde vragenlijsten zijn na afloop machi-
naal verwerkt (‘ingelezen’).  
Een deel van de vragen is - soms na wijzigingen - overgenomen uit de zogenoemde 
‘Aanbodvragenlijst Biologieonderwijs’ en de ‘Aanbodvragenlijst voor Natuurkunde 
en Techniek’, die door Cito ontwikkeld zijn in het kader van de periodieke peilings-
onderzoeken naar deze domeinen in 2010 (Kneepkens, Van der Schoot & Hemker, 
2011; Thijssen, Van der Schoot & Hemker, 2011). Ook is geput uit de ‘Gesprekslei-
draad directie en leraren’ die de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkeld voor 
het zogenoemde Themaonderzoek wereldoriëntatie (2015). Voor de vraag naar het 
gebruik van bestaande methoden (Deel 2 van de vragenlijst) is het online ‘Leermidde-
lenplein’ van SLO geraadpleegd. Andere vragen zijn speciaal voor deze meting ont-
wikkeld, in overleg tussen ITS en de Inspectie van het Onderwijs. 
 
In Deel 1 van de schoolvragenlijst is gevraagd of het domein Natuur & techniek op de 
betreffende school geïntegreerd wordt aangeboden met de domeinen Ruimte en Tijd 
of als afzonderlijke vakgebieden. Deel 2 bevatte vragen over het gebruik van metho-
den en het werken in thema’s/projecten bij het onderwijs in Natuur & techniek dat de 
leerlingen van groep 8 in het lopende schooljaar (2015/16) en het jaar daarvoor in 
groep 7 ontvingen. Deel 3 handelde over het onderwijsaanbod Natuur & techniek in 
de hele school. De vragen hadden betrekking op de toetsing, beschikbare faciliteiten, 
aanwezigheid van expertise in het team, interne samenwerking en het gebruik van 
externe producten en diensten. Ook is gevraagd naar het aantal minuten ingeroosterde 
lestijd Natuur & techniek in alle jaargroepen, de percentuele verdeling van de lestijd 
in groep 7 en 8 voor de zeven kerndoelen voor Natuur & techniek en de deelname van 
leerlingen in groep 8 aan georganiseerde buitenschoolse activiteiten voor Natuur & 
techniek. Tot slot zijn in deel 4 van de schoolvragenlijst vragen gesteld over de leer-
kracht die in het lopende schooljaar Natuur & techniek gaf in groep 8 en over de 
leerkracht die dit het schooljaar daarvoor aan dezelfde leerlingen in groep 7 gaf. Ter 
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afsluiting van de vragenlijst hadden de respondenten de gelegenheid om eventuele 
aanvullende opmerkingen over Natuur & techniek of over de vragenlijst te noteren.  
 
In de volgende paragrafen worden de beschrijvende analyses van de schoolvragenlijst 
gepresenteerd, waarbij we beginnen met de vragen over de leerkracht. Logischerwijs 
gaat het hier dus alleen om de scholen die hebben gerespondeerd op deze vragenlijst. 
In de tabellen wordt de feitelijke respons per vraag gepresenteerd; om deze reden kan 
de respons per tabel variëren. Bij alle tabellen wordt gespecificeerd of de school tot 
de representatieve scholen of de zogenaamde ‘voorhoedescholen’ behoort. Ook hier 
is weer met behulp van de Chi-kwadraattoets nagegaan of de verschillen tussen beide 
groepen scholen significant zijn. Als daar sprake van is (p<0,01), is de p-waarde 
onder de tabel vetgedrukt.  
 
In totaal hebben 123 van de 130 representatieve scholen (94,6%) en 17 van de 20 
voorhoedescholen (85%) de vragenlijst ingevuld. 
 
 
4.1 Leerkrachtkenmerken 
 
4.1.1 Achtergrondkenmerken 
 
Tabel 4.1 toont het geslacht van de leerkrachten die vorig schooljaar (2014/15) in 
groep 7 en/of in het lopende schooljaar (2015/16) in groep 8 Natuur & techniek ga-
ven/geven aan de leerlingen in de huidige groep 8.  
 
 
Tabel 4.1 – Geslacht leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Natuur 
& techniek gaven/geven aan de leerlingen in de huidige groep 8, naar voorhoede-
school / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

 groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

man 31% 39% 36% 47% 
vrouw 69% 61% 64% 53% 
Totaal (n) 108 118 14 15 

Chi-kwadraattoets: p=0,749 (groep 7); p=0,567 (groep 8) 
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In tabel 4.2 wordt de leeftijd gepresenteerd van de leerkrachten die vorig schooljaar 
(2014/15) en/of in het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek gaven/geven 
aan de huidige groep 8. 
 
 
Tabel 4.2 – Leeftijd leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Natuur & 
techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool / representatieve 
school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

25 jaar of jonger 5% 3% 0% 0% 
26 tot en met 35 jaar 40% 44% 50% 53% 
36 tot en met 45 jaar 20% 17% 21% 20% 
46 tot en met 55 jaar 18% 20% 14% 13% 
56 jaar of ouder 18% 16% 14% 13% 
Totaal (n) 106 117 14 15 

Chi-kwadraattoets: p=0,880 (groep 7); p=0,876 (groep 8) 
 
 
4.1.2 Functiekenmerken 
 
In tabel 4.3 zien we de aanstellingsomvang van de leerkrachten die vorig schooljaar 
(2014/15) en/of in het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek gaven/geven 
aan de huidige groep 8.  
 
 
Tabel 4.3 – Aanstellingsomvang leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 
2015/16 Natuur & techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

tot 0,4 fte 2% 1% 0% 0% 
0,4 tot 0,6 fte 10% 6% 0% 0% 
0,6 tot 0,8 fte 17% 16% 29% 40% 
0,8 fte of meer 71% 77% 71% 60% 
Totaal (n) 106 112 14 15 

Chi-kwadraattoets: p=0,428 (groep 7); p=0,116 (groep 8) 
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Tabel 4.4 toont de functie van de leerkrachten die vorig schooljaar (2014/15) en/of in 
het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek gaven/geven aan de huidige 
groep 8. 
 
 
Tabel 4.4 – Functie leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Natuur & 
techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool / representatieve 
school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

groepsleerkracht 98% 97% 100% 100% 
vakdocent N&T 2% 2% 0% 0% 
beide 0% 1% 0% 0% 
Totaal (n) 108 118 16 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,583 (groep 7); p=0,802 (groep 8) 
 
 
In tabel 4.5 zien we het aantal jaar leservaring van de leerkrachten die vorig school-
jaar (2014/15) en/of in het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek ga-
ven/geven aan de huidige groep 8. 
 
 
Tabel 4.5 – Leservaring leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Na-
tuur & techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool / represen-
tatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

minder dan 1 jaar 1% 1% 0% 0% 
1-3 jaar 8% 7% 7% 0% 
4-9 jaar 30% 32% 27% 38% 
10-19 jaar 26% 28% 40% 44% 
20-29 jaar 16% 15% 0% 6% 
30 jaar of meer 19% 17% 27% 13% 
Totaal (n) 106 117 15 16 

Chi-kwadraattoets: p=0,567 (groep 7); p=0,644 (groep 8) 
 
 
Tabel 4.6 toont het dienstverband van de leerkrachten die vorig schooljaar (2014/15) 
en/of in het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek gaven/geven aan de 



 23 

huidige groep 8. Bij ‘andere dienstverbanden’ worden genoemd: ‘vrijwillige basis’ en 
‘payroll’. 
 
 
Tabel 4.6 – Type dienstverband leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 
2015/16 Natuur & techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

vast contract 90% 92% 100% 100% 
tijdelijk contract of invalleerkracht 6% 6% 0% 0% 
anders 4% 3% 0% 0% 
Totaal (n) 108 118 16 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,409 (groep 7); p=0,459 (groep 8) 
 
 
4.1.3 Opleidingskenmerken 
 
In tabel 4.7 zien we de gevolgde opleiding van de leerkrachten die vorig schooljaar 
(2014/15) en/of in het lopende schooljaar (2015/16) Natuur & techniek gaven/geven 
aan de huidige groep 8. Aangezien respondenten meerdere antwoorden konden geven, 
kunnen de percentages tot boven de 100 optellen. 
 
 
Tabel 4.7 – Opleiding leerkrachten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Natuur 
& techniek gaven/geven aan huidige groep 8, naar voorhoedeschool / representatieve 
school (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

Pabo 98% 98% 100% 100% 
aanvullende academische opleiding 13% 13% 19% 24% 
overig (lio, zij-instromer, etc.) 2% 2% 0% 0% 
Totaal (n) 109 118 16 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,399/p=.313 (Pabo groep 7/8); p=0,796/p=0,201 (aanvullend academisch groep 7/8)  
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In tabel 4.8 zien we of de leerkrachten in hun vooropleiding specifieke aandacht 
hebben gehad voor Natuur & techniek.  
 
 
Tabel 4.8 – Specifieke aandacht voor Natuur & techniek in vooropleiding leerkrach-
ten die respectievelijk in 2014/15 en 2015/16 Natuur & techniek gaven/geven aan 
huidige groep 8, naar voorhoedeschool / representatieve school (meerdere antwoor-
den mogelijk) 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) groep 7 (2014/15) groep 8 (2015/16) 

nee 78% 77% 75% 65% 
ja 22% 23% 25% 35% 
Totaal (n) 105 114 16 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,782 (groep 7); p=0,264 (groep 8) 
 
 
4.2 Onderwijsaanbod van scholen 
 
4.2.1 Mate van integratie / aparte vakgebieden 
 
In tabel 4.9 staat in welke mate leerinhouden als aparte vakgebieden, dan wel geïnte-
greerd aangeboden worden. De antwoorden onder ‘anders’ zijn onvoldoende eendui-
dig te interpreteren om deze terug te brengen tot één van de hoofdcategorieën. 
 
 
Tabel 4.9 – Mate van integratie van domeinen, naar voorhoedeschool / representatie-
ve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend  
als aparte vakgebieden aan 

48% 0% 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend  
als aparte vakgebieden aan, behalve in enkele the-
ma’s/projecten 

27% 41% 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend geïnte-
greerd aan 

24% 41% 

-  anders 2% 18% 

Totaal (n) 122 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,000 
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4.2.2 Recente onderwijsaanbod Natuur & techniek in groep 8 
 
In tabel 4.10 geven scholen aan in hoeverre bestaande methoden dan wel thema’s / 
projecten leidend zijn voor het onderwijsaanbod Natuur & techniek in groep 7 
(schooljaar 2014/15) en in groep 8 (2015/16). De antwoorden onder ‘anders’ zijn 
onvoldoende eenduidig te interpreteren om deze terug te brengen tot één van de 
hoofdcategorieën. 
 
 
Tabel 4.10 – Verhouding waarin methoden / projecten leidend zijn voor onderwijs-
aanbod Natuur & techniek, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

groep 7 
(2014/15) 

groep 8 
(2015/16) 

-  bestaande methode(n) zijn/waren  
leidend voor het aanbod 

69% 65% 6% 0% 

-  thema’s/projecten zijn/waren leidend  
voor het aanbod 

16% 18% 63% 69% 

-  methode(n) en thema’s/projecten  
zijn/waren in gelijke mate leidend 

13% 15% 25% 25% 

-  anders 2% 2% 6% 6% 
Totaal (n) 111 110 16 16 

Chi-kwadraattoets: p=0,000 (groep 7); p=0,000 (groep 8) 
 
 
In tabel 4.11 zijn de meest gebruikte lesmethoden voor Natuur & techniek gepresen-
teerd. Respondenten konden meerdere antwoorden geven, waardoor de percentages 
tot boven de 100 optellen. De methoden zijn hierbij gesorteerd van de meest naar 
minst vaak genoemde methoden in groep 8 (2015/16). Methoden die genoemd wor-
den onder de noemer ‘anders’ zijn sterk variërend en zijn daarom niet tot categorieën 
teruggebracht. Het gaat bijvoorbeeld om de antwoorden ‘NME Schooltuin’, ‘Techno 
Promo’ en ‘Wereld van verschil’. 
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Tabel 4.11 – Gebruikte methode(n) voor Natuur & techniek, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

  groep 7  
(2014/15) 

groep 8  
(2015/16) 

groep 7  
(2014/15) 

groep 8  
(2015/16) 

De Techniek Torens 19% 19% 18% 18% 
Naut 20% 19% 18% 18% 
Leefwereld 21% 18% 12% 12% 
Wijzer! 12% 18% 0% 0% 
Blits 13% 15% 12% 12% 
Natuniek 11% 11% 12% 12% 
Argus Clou 6% 7% 0% 12% 
TopOndernemers 6% 6% 0% 0% 
Alles-in-1 5% 5% 0% 0% 
In Vogelvlucht 3% 3% 6% 6% 
Natuurlijk 6% 4% 0% 0% 
Natuurzaken 2% 3% 6% 6% 
Binnenstebuiten 1% 2% 0% 0% 
JeeLo 2% 2% 6% 6% 
Techniek Coach 2% 2% 6% 6% 
Da Vinci 1% 1% 0% 0% 
Buiten-Gewoon 1% 0% 6% 6% 
Op Expeditie 0% 0% 6% 6% 
Spectrumbox 0% 0% 6% 6% 
T-WORLD 1% 1% 0% 0% 
Toptechneut 1% 1% 0% 0% 
anders, namelijk (1): 17% 14% 24% 24% 
anders, namelijk (2): 4% 5% 0% 0% 
n.v.t., alleen eigen lesmateriaal 4% 4% 12% 12% 
Totaal (n) 121 122 17 17 

Chi-kwadraattoets: geen p-waardes p<0,01 (Wijzer!: p=0,045)  
 
 
4.2.3 Onderwijs in Natuur & techniek in schooljaar 2015/16 
 
In tabel 4.12, 4.13 en 4.14 is weergegeven op welke manieren de vorderingen van 
leerlingen op het gebied van Natuur & techniek getoetst worden.  
Let op: de relatief lage N wijst erop dat veel scholen deze vragen niet hebben inge-
vuld; dat zou kunnen beteken dat ze eigenlijk tot de categorie ‘nooit’ behoren.  
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Tabel 4.12 – Hoe worden vorderingen getoetst: aan de hand van portfolio, spreek-
beurt, werkstuk e.d., naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(vrijwel) nooit 20% 13% 
soms 53% 50% 
(bijna) altijd 27% 38% 
Totaal (n) 83 16 

Chi-kwadraattoets: p=0,594 
 
 
Tabel 4.13 – Hoe worden vorderingen getoetst: met methodegebonden toetsen, naar 
voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(vrijwel) nooit 15% 27% 
soms 9% 9% 
(bijna) altijd 76% 64% 
Totaal (n) 108 11 

Chi-kwadraattoets: p=0,556 
 
 
Tabel 4.14 – Hoe worden vorderingen getoetst: met zelf ontworpen toetsen, naar 
voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(vrijwel) nooit 74% 44% 
soms 19% 33% 
(bijna) altijd 6% 22% 
Totaal (n) 62 9 

Chi-kwadraattoets: p=0,133 
 
 
Tabel 4.15 laat zien of leerlingen met achterblijvende prestaties op het gebied van 
Natuur & techniek extra ondersteuning krijgen. Daar waar scholen ‘ja’ antwoorden, 
geven zij vooral aan dat het gaat om pre-teaching, extra uitleg en/of aanvullende 
oefenstof. 
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Tabel 4.15 – Krijgen leerlingen met achterblijvende prestaties op het gebied van 
Natuur & techniek extra ondersteuning, naar voorhoedeschool / representatieve 
school 

  representatieve school voorhoedeschool 

nee 83% 82% 
ja 17% 18% 
Totaal (n) 121 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,908 
 
 
In tabel 4.16 is te zien over welke faciliteiten scholen beschikken voor het onderwijs 
in Natuur & techniek. Aangezien respondenten meerdere antwoorden konden geven, 
tellen de percentages op tot boven de 100. De respons verschilt per school per item, 
deze fluctueert voor representatieve scholen tussen n=115 en n=119. Voor voorhoe-
descholen fluctueert deze tussen n=16 en n=17. 
 
 
Tabel 4.16 – Faciliteiten waar school over beschikt voor het onderwijs in Natuur & 
techniek, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

-  de leerkrachten gebruiken moderne media  
(bv. internetfilmpjes) 

98% 100% 

-  bij een computerles heeft elke leerling een computer  
(laptop/tablet) tot zijn/haar beschikking, die niet of  
hooguit met één andere leerling hoeft te worden gedeeld 

54% 63% 

-  de school beschikt over voldoende moderne  
materialen/gereedschappen* 

38% 75% 

-  de school beschikt over een apart computerlokaal** 30% 56% 
-  de school heeft aparte ruimte/werkplaats die is toegerust**  

op N&T onderwijs 
24% 50% 

Chi-kwadraattoets: *= p<0,01; **=p<0,05 
 
 
Tabel 4.17 laat zien of de responderende scholen op dit moment over een of meer 
speciale vakleerkrachten voor Natuur & techniek beschikken. Op scholen waar sprake 
is van een vakleerkracht, blijkt een grote variatie te bestaan in de groepen die de 
vakleerkracht(en) lesgeeft/lesgeven. Zo geven op sommige scholen vakleerkrachten 
alleen aan de bovenbouw les, op een andere school geeft de vakleerkracht alleen aan 
groep 7 les en op weer een andere school wordt Natuur & techniek van groep 2 tot en 
met 8 door vakleerkrachten verzorgd. 
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Tabel 4.17 – Beschikt de school op dit moment over een of meer speciale vakleer-
krachten voor Natuur & techniek, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

nee 95% 94% 
ja 5% 6% 
Totaal (n) 123 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,859 
 
 
Tabel 4.18 laat zien of scholen beschikken over een coördinator en/of werkgroep 
Natuur & techniek. Daar waar scholen over een coördinator beschikken, gaat het bij 
ruim de helft (55 procent) van de scholen om een coördinator met 10 tot en met 20 
taakuren per jaar voor Natuur & techniek. Op scholen waar sprake is van een werk-
groep Natuur & techniek varieert het aantal taakuren vrij sterk van 10 tot 100. 
 
 
Tabel 4.18 – Beschikt de school over een coördinator en/of een werkgroep Natuur & 
techniek, die de groepsleerkrachten bij het onderwijs ondersteunt, naar voorhoede-
school / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

nee geen van beide 69% 12% 
ja, coördinator N&T 23% 59% 
ja, werkgroep N&T 4% 6% 
ja, beide 4% 24% 
Totaal (n) 121 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,000 
 
 
In tabel 4.19 zien we of er op de scholen minstens één leerkracht bij- of nascholing 
heeft gevolgd op het terrein van Natuur & techniek. Indien daar sprake van is, is 
gevraagd hoeveel leerkrachten die scholing hebben gevolgd. Dit aantal is vervolgens 
uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal (door de respondent aangegeven) 
leerkrachten op die school.  
 
Op scholen waar scholing op het gebied van schoolbeleid en/of vakdidactiek Natuur 
& techniek is gevolgd, varieert het deelnamepercentage van 3 (oftewel één leerkracht 
volgde de scholing) tot 100 (alle leerkrachten volgden de scholing). Op 17 procent 
van de scholen met scholing op het gebied van schoolbeleid volgden alle leerkrachten 
deze scholing; op 24 procent van de scholen met scholing op het gebied van vakdi-
dactiek volgden alle leerkrachten deze scholing. 
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Tot slot gaven 18 scholen aan dat er leerkrachten waren die (eventueel aanvullend op 
de hiervoor besproken scholing) andere vormen van scholing op het gebied van Na-
tuur & techniek hebben gevolgd. Hier wordt onder andere genoemd ‘VTB certificaat’ 
en ‘workshops’. 
 
 
Tabel 4.19 – Heeft minstens één leerkracht op school de afgelopen twee jaar bij- of 
nascholing gevolgd op het gebied van schoolbeleid of vakdidactiek Natuur & tech-
niek, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

nee 79% 0% 
ja, op gebied van schoolbeleid N&T 2% 0% 
ja, op gebied van vakdidactiek N&T 7% 0% 
ja, op beide gebieden 12% 100% 
Totaal (n) 92 13 

Chi-kwadraattoets: p=0,000 
 
 
In tabel 4.20 t/m 4.24 zien we welke vormen en welke mate van samenwerking er op 
de scholen zijn als het gaat om Natuur & techniek. Daarnaast zijn er 54 scholen die 
aangeven andere vormen van samenwerking bij Natuur & techniek te kennen, bij-
voorbeeld samenwerking met musea, het bedrijfsleven of vakscholen in het mbo. Het 
gaat dan onder meer om gastlessen en excursies. 
 
 
Tabel 4.20 – Van toepassing op uw school: de leerkrachten op deze school werken 
samen in en aan het onderwijs in Natuur & techniek, naar voorhoedeschool / repre-
sentatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(bijna) nooit 16% 0% 
soms 48% 24% 
regelmatig 30% 35% 
(bijna) altijd 6% 41% 
Totaal (n) 118 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,000 
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Tabel 4.21 – Van toepassing op uw school: de leerkrachten op deze school werken 
zelfstandig aan het onderwijs in Natuur & techniek, naar voorhoedeschool / repre-
sentatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(bijna) nooit 4% 13% 
soms 25% 44% 
regelmatig 35% 19% 
(bijna) altijd 36% 25% 
Totaal (n) 120 16 

Chi-kwadraattoets: p=0,149 
 
 
Tabel 4.22 – Van toepassing op uw school: één of meer leerkrachten van deze school 
werken samen met collega’s van andere scholen voor basis- of voortgezet onderwijs 
in en aan het onderwijs in Natuur & techniek, naar voorhoedeschool / representatie-
ve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(bijna) nooit 70% 41% 
soms 22% 41% 
regelmatig 8% 18% 
(bijna) altijd 1% 0% 
Totaal (n) 119 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,112 
 
 
Tabel 4.23 – Van toepassing op uw school: één of meer leerkrachten van deze school 
krijgen voor het onderwijs in Natuur & techniek ondersteuning/begeleiding van Pabo 
of universiteit, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(bijna) nooit 85% 53% 
soms 11% 24% 
regelmatig 3% 12% 
(bijna) altijd 1% 12% 
Totaal (n) 118 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,003 
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Tabel 4.24 – Van toepassing op uw school: één of meer leerkrachten van deze school 
laten ouders gastlessen geven bij het onderwijs in Natuur & techniek, naar voorhoe-
deschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

(bijna) nooit 33% 29% 
soms 56% 29% 
regelmatig 11% 35% 
(bijna) altijd 1% 6% 
Totaal (n) 120 17 

Chi-kwadraattoets: p=0,011 
 
 
In tabel 4.25 wordt getoond van welke producten en diensten ten behoeve van Natuur 
& techniek scholen gebruik hebben gemaakt in schooljaren 2014/15 en/of 2015/16. 
Aangezien respondenten meerdere antwoorden konden geven, tellen de percentages 
op tot boven de 100. De respons verschilt per school per item; deze fluctueert voor 
representatieve scholen tussen n=100 en n=108, voor voorhoedescholen tussen n=8 
en n=14. Dat de vraag niet is ingevuld kan ook hier betekenen dat scholen de betref-
fende producten/diensten niet gebruiken, maar in het bestand behoren ze tot de cate-
gorie ‘missing’ en in de tabellen zijn die scholen niet meegenomen. 
Verder geven 47 scholen aan van andere producten / diensten gebruik te hebben ge-
maakt. Hier wordt onder andere genoemd ‘www.proefjes.nl’, ‘de winterschool’ en 
‘techniekdagen’. 
 
 
Tabel 4.25 – Van welke van de onderstaande producten en diensten ten behoeve van 
Natuur & techniek heeft uw school in het huidige en/of vorige schooljaar gebruik 
gemaakt, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

producten/diensten Techniektalent.nu* 8% 50% 
producten/diensten VHTO (voor meisjes) 6% 13% 
regionaal wetenschapsknooppunt* 12% 71% 
project VTB (Platform Bèta Techniek)* 23% 67% 
project Talentenkracht (Platform Bèta Techniek)* 7% 58% 
Nemo (tentoonstellingen/lesmateriaal)* 17% 67% 
JetNet (bedrijfsbezoek) 6% 25% 

* Chi-kwadraattoets: p<0,01 
 
 
In tabel 4.26 t/m 4.32 is te zien hoeveel lestijd in minuten er wekelijks (gemiddeld) 
per groep op de scholen is ingeroosterd. 
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Tabel 4.26 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 1/2, naar voorhoede-
school / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 7% 0% 
1 tot 30 minuten 19% 7% 
30 tot 60 minuten 51% 33% 
60 tot 90 minuten 16% 33% 
90 minuten of meer 7% 27% 
Totaal (n) 97 15 
gemiddeld 44 min. 76 min. 
standaarddeviatie 59 min. 61 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,042 
 
 
Tabel 4.27 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 3, naar voorhoedeschool / 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 4% 0% 
1 tot 30 minuten 20% 7% 
30 tot 60 minuten 54% 53% 
60 tot 90 minuten 19% 20% 
90 minuten of meer 4% 20% 
Totaal (n) 102 15 
gemiddeld 41 min. 65 min. 
standaarddeviatie 40 min. 55 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,113 
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Tabel 4.28 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 4, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 4% 0% 
1 tot 30 minuten 16% 7% 
30 tot 60 minuten 57% 47% 
60 tot 90 minuten 21% 20% 
90 minuten of meer 3% 27% 
Totaal (n) 107 15 
gemiddeld 41 min. 70 min. 
standaarddeviatie 32 min. 56 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,006 
 
 
Tabel 4.29 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 5, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 1% 0% 
1 tot 30 minuten 8% 7% 
30 tot 60 minuten 52% 27% 
60 tot 90 minuten 29% 33% 
90 minuten of meer 10% 33% 
Totaal (n) 111 15 
gemiddeld 55 min. 79 min. 
standaarddeviatie 48 min. 60 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,102 
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Tabel 4.30 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 6, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 1% 0% 
1 tot 30 minuten 7% 0% 
30 tot 60 minuten 48% 33% 
60 tot 90 minuten 34% 40% 
90 minuten of meer 10% 27% 
Totaal (n) 111 15 
gemiddeld 57 min. 78 min. 
standaarddeviatie 48 min. 60 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,282 
 
 
Tabel 4.31 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 7, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 0% 0% 
1 tot 30 minuten 5% 0% 
30 tot 60 minuten 46% 33% 
60 tot 90 minuten 39% 33% 
90 minuten of meer 10% 33% 
Totaal (n) 115 15 
gemiddeld 57 min. 82 min. 
standaarddeviatie 39 min. 59 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,058 
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Tabel 4.32 – Hoeveel lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek is er dit schooljaar 
gemiddeld per week ingeroosterd op uw school voor groep 8, naar voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

0 minuten 0% 0% 
1 tot 30 minuten 6% 0% 
30 tot 60 minuten 45% 33% 
60 tot 90 minuten 38% 27% 
90 minuten of meer 10% 40% 
Totaal (n) 115 15 
gemiddeld 57 min. 84 min. 
standaarddeviatie 39 min. 58 min. 

Chi-kwadraattoets: p=0,017 
 
 
Tabel 4.33 en 4.34 tonen de verdeling van de bestede lestijd aan Natuur & techniek 
per kerndoel aan groep 7, respectievelijk groep 8 (in het huidige schooljaar 2015/16). 
De verdeling per kerndoel is door respondenten uitgedrukt in procenten van de totale 
lestijd Natuur & techniek. De opgegeven percentages telden niet altijd precies op tot 
100, waardoor ook de gemiddelden iets van 100 af kunnen wijken. 
Aangezien percentages geen sterke uitschieters kennen (minimaal 0 en maximaal 
100) worden statistische maten zoals het gemiddelde en de standaarddeviatie gepre-
senteerd. 
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Tabel 4.33 – Hoeveel procent van de lestijd wordt dit schooljaar in groep 7 aan de 
kerndoelen besteed, naar voorhoedeschool (n=17) / representatieve school (n=108) 

  Minimum (%) Maximum (%) Gemiddelde (%) Std. Deviatie (%) 

40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en  
benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving 
representatieve school 0 50 14 8 
voorhoedeschool 0 40 12 9 

41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 
 hun onderdelen 
representatieve school 1 70 19 10 
voorhoedeschool 0 20 10 5 

42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,  
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur 
representatieve school 0 40 15 7 
voorhoedeschool 0 50 18 12 

43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag  
en wind 
representatieve school 0 30 14 6 
voorhoedeschool 7 33 15 7 

44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de  
vorm en het materiaalgebruik 
representatieve school 0 25 12 6 
voorhoedeschool 5 70 19 15 

45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te  
evalueren 
representatieve school 0 40 12 8 
voorhoedeschool 5 33 18 7 

46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot  
natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme 
representatieve school 0 45 12 7 
voorhoedeschool 0 20 11 6 

p<0,01 voor kerndoel 41, 44 en 45 
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Tabel 4.34 – Hoeveel procent van de lestijd wordt dit schooljaar in groep 8 aan de 
kerndoelen besteed, naar voorhoedeschool (n=17) / representatieve school (n=104) 

  Minimum (%) Maximum (%) Gemiddelde (%) Std. Deviatie (%) 

40. de leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en  
benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving 
representatieve school 0 70 14 10 
voorhoedeschool 0 25 9 6 

41. de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van  
hun onderdelen 
representatieve school 1 70 19 11 
voorhoedeschool 0 40 12 9 

42. de leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,  
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur 
representatieve school 0 40 15 8 
voorhoedeschool 0 50 20 13 

43. de leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag  
en wind 
representatieve school 0 30 13 6 
voorhoedeschool 0 25 12 6 

44. de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de  
vorm en het materiaalgebruik 
representatieve school 0 25 12 6 
voorhoedeschool 5 33 17 7 

45. de leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te  
evalueren 
representatieve school 0 40 12 8 
voorhoedeschool 5 33 18 7 

46. de leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot  
natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag-/nachtritme 
representatieve school 0 45 13 7 
voorhoedeschool 0 20 11 6 

p<0,01 voor kerndoel 41 en 44; p<0,05 voor kerndoel 45 
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In tabel 4.35 zien we of scholen buitenschoolse Natuur & techniek-activiteiten orga-
niseren. Op de scholen waar sprake is van dat aanbod, wordt op bijna zestiende (59 
procent) van deze scholen door minimaal 5 en maximaal 25 procent van de leerlingen 
uit groep 8 gebruik gemaakt van dat aanbod. 
 
 
Tabel 4.35 – Organiseert uw school Natuur & techniek-activiteiten na of buiten de 
reguliere lestijd, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  representatieve school voorhoedeschool 

nee 79% 63% 
ja 21% 38% 
Totaal (n) 122 16 

Chi-kwadraattoets: p=0,149 
 
 
4.3 Onderwijsaanbodkenmerken naar schoolsamenstelling 
 
In deze paragraaf kijken we hoe (een aantal van) de hiervoor besproken onderwijs-
aanbodkenmerken zich verhouden tot de samenstelling van de school (in termen van 
percentages gewichtenleerlingen). We hanteren hier een vereenvoudigde indeling 
naar schoolsamenstelling, waarbij we de volgende groepen scholen onderscheiden:  
1. scholen met meer dan 88 procent ‘ongewogen’ leerlingen;  
2. scholen met tussen de 75 en 88 procent ongewogen leerlingen;  
3. scholen met maximaal 75 procent ongewogen leerlingen hebben.  
 
In het vorige hoofdstuk (tabel 3.6) is de derde categorie nog uitgesplitst naar aandeel 
0,3- en 1,2-gewichtenleerlingen, maar gezien het geringe aantal scholen zijn deze 
twee groepen hier samengevoegd. 
De onderstaande tabellen hebben alleen betrekking op representatieve scholen. 
 
In tabel 4.36 is de mate van integratie van domeinen weergegeven, gespecificeerd 
naar de schoolsamenstelling. 
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Tabel 4.36 – Mate van integratie van domeinen, naar percentage gewichtenleer-
lingen, representatieve scholen 

 >88%  
ongewogen 

75%<  
ongewogen  

≤88% 

≤75% 
 ongewogen 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend als aparte  
vakgebieden aan 

41% 63% 56% 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend als aparte vak-
gebieden aan, behalve in enkele thema’s/projecten 

30% 20% 22% 

-  de school biedt de leerinhouden overwegend geïntegreerd aan 27% 17% 22% 
-  anders 2% 0% 0% 

Totaal (n) 83 30 9 

Chi-kwadraattoets: p=0,516 
 
 
Tabel 4.37 toont in hoeverre bestaande methoden dan wel thema’s / projecten leidend 
zijn voor het onderwijsaanbod Natuur & techniek in groep 8, uitgesplitst naar de 
samenstelling van de school. 
 
 
Tabel 4.37 – Verhouding waarin methoden / projecten leidend zijn voor onderwijs-
aanbod Natuur & techniek, naar percentage gewichtenleerlingen, representatieve 
scholen 

  >88%  
ongewogen 

75%< 
ongewogen 

≤88% 

≤75%  
ongewogen 

-  bestaande methode(n) zijn/waren leidend voor het aanbod 63% 73% 57% 
-  thema’s/projecten zijn/waren leidend voor het aanbod 18% 20% 14% 
-  methode(n) en thema’s/projecten zijn/waren in gelijke mate 

leidend 
18% 7% 14% 

-  anders 1% 0% 14% 

Totaal (n) 73 30 7 

Chi-kwadraattoets: p=0,175 
 
 
In tabel 4.38 zien we hoeveel minuten er wekelijks is ingeroosterd voor Natuur & 
techniek in de huidige groep 8, gespecificeerd naar de samenstelling van de school. 
 

  



 41 

Tabel 4.38 – Hoeveelheid lestijd (in minuten) voor Natuur & techniek dat gemiddeld 
per week is ingeroosterd voor groep 8, naar percentage gewichtenleerlingen, repre-
sentatieve scholen 

  >88% ongewogen 75%<ongewogen≤88% ≤75% ongewogen 

0 minuten 0% 0% 0% 
1 tot 30 minuten 8% 4% 0% 
30 tot 60 minuten 50% 32% 44% 
60 tot 90 minuten 35% 50% 33% 
90 minuten of meer 8% 14% 22% 

Totaal (n) 78 28 9 

Chi-kwadraattoets: p=0,410 
 
 
In tabel 4.39 is te zien of de scholen buiten- of naschoolse Natuur & techniek-
activiteiten organiseren. Wederom is hier gespecificeerd naar schoolsamenstelling. 
 
 
Tabel 4.39 – Organiseert uw school Natuur & techniek-activiteiten na of buiten de 
reguliere lestijd, naar percentage gewichtenleerlingen, representatieve scholen 

  >88% ongewogen 75%<ongewogen≤88% ≤75% ongewogen 

nee 80% 77% 67% 
ja 20% 23% 33% 

Totaal (n) 82 31 9 

Chi-kwadraattoets: p=0,618 
 
 
4.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van een aantal kenmerken van de leer-
krachten die Natuur & techniek geven en van het onderwijsaanbod Natuur & tech-
niek. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen representatieve scholen en voorhoe-
descholen.  
Met betrekking tot de onderzochte leerkrachtkenmerken zijn er geen significante 
verschillen tussen niet-voorhoedescholen en voorhoedescholen vastgesteld. 
Met betrekking tot de onderzochte onderwijsaanbodkenmerken zijn er wel significan-
te verschillen tussen beide schooltypen vastgesteld, namelijk bij: 
- de mate van integratie van domeinen (voorhoedescholen vaker geïntegreerd); 
- de verhouding waarin methode/projecten leidend zijn voor onderwijsaanbod (op 

voorhoedescholen zijn methoden minder vaak leidend); 
- de beschikbaarheid van faciliteiten (voorhoedescholen hebben meer faciliteiten); 
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- de beschikbaarheid van een coördinator en/of werkgroep (voorhoedescholen heb-
ben vaker een coördinator en/of werkgroep N&t); 

- de mate van ondersteuning van Pabo (voorhoedescholen krijgen meer ondersteu-
ning); 

- de mate van bij- en nascholing leerkrachten (leerkrachten op voorhoedescholen 
doen meer aan bij- of nascholing); 

- de samenwerking tussen leerkrachten (leerkrachten op voorhoedescholen werken 
vaker samen); 

- de mate waarin gebruik wordt gemaakt van specifieke producten en diensten (ma-
ken voorhoedescholen meer gebruik van);  

- de hoeveelheid lestijd (op voorhoedescholen is meer lestijd N&t in groep 4 en meer 
lestijd in de kerndoelen 41, 44 en 45). 

  
Er zijn geen significante verschillen vastgesteld tussen de onderzochte aanbodken-
merken en de samenstelling van de schoolpopulatie naar aandeel gewichtenleerlingen. 
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5 De leerlingvragenlijst 
 
 
 
 
De onderzochte leerlingen van groep 8 hebben op school een vragenlijst ingevuld. 
Deze bestond uit negen vragen, verdeeld over drie pagina’s. De meeste vragen waren 
meerkeuzevragen, met de mogelijke antwoorden al voorgegeven. Leerlingen beant-
woordden deze vragen door het instrepen van het hokje bij het juiste antwoord. Een 
enkele keer konden ze dit antwoord nog verder toelichten door zelf iets op te schrij-
ven (bijv. geboren in een ander land, namelijk…..).  
De ingevulde vragenlijsten zijn na afloop machinaal verwerkt (‘ingelezen’). 
 
Met het eerste deel van de leerlingvragenlijst zijn enkele algemene achtergrondken-
merken van de respondent in beeld gebracht, ondermeer het geboorteland van de 
beide ouders en het kind zelf, de dominante thuistaal en het verwachte brugklasni-
veau. 
Het tweede deel van de leerlingvragenlijst ging specifiek in op Natuur & techniek. 
Ten eerste kreeg de leerling twaalf stellingen voorgelegd met het verzoek hierop te 
reageren. De stellingen zijn eerder gebruikt in onderzoeken naar de attitude van leer-
lingen in groep 8 ten aanzien van Wetenschap & Techniek (Denessen e.a., 2011, Van 
der Wel & Krooneman, 2008; Van der Molen, 2007). Heel recentelijk zijn ze ook 
toegepast in de evaluatie die het ITS uitvoert naar de lessenserie Talentenkijker van 
expertisebureau VHTO (waarover nog geen publicaties zijn verschenen). De twaalf 
stellingen vormen samen vier schalen (Moeilijkheid, Interesse/plezier, Belang/nut en 
Toekomst). Ook zijn vragen voorgelegd over de frequentie waarmee de leerling in de 
voorafgaande maanden buitenschoolse activiteiten heeft ondernomen die te maken 
hebben met Natuur & techniek, zoals knutselen en programmeren. Tot slot is een 
open vraag gesteld naar andere dingen die de leerling recentelijk heeft gedaan en die 
te maken hebben met Natuur & techniek. 
 
In dit hoofdstuk worden de beschrijvende analyses van de leerlingvragenlijst gepre-
senteerd. Logischerwijs gaat het hier dus alleen om de leerlingen die hebben geres-
pondeerd op deze vragenlijst. In de tabellen wordt de feitelijke respons per vraag 
gepresenteerd; om deze reden kan de respons per tabel variëren. Bij alle tabellen 
wordt zowel gespecificeerd naar het geslacht van de leerling, en wordt onderscheid 
gemaakt tussen voorhoedescholen en representatieve scholen. 
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De vragenlijst is door 3.010 leerlingen ingevuld. Van 4 responderende leerlingen 
(0,1% van de totale respons) was het geslacht onbekend; zij zijn in deze analyses 
buiten beschouwing gelaten. 
 
 
5.1 Leerlingkenmerken 
 
5.1.1 Persoonskenmerken 
 
Tabel 5.1 toont de verdeling van de responderende leerlingen naar geslacht. 
 
 
Tabel 5.1 – Geslacht leerlingen, naar voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 

jongen 50% 46% 
meisje 50% 54% 

Totaal (n) 2.570 436 

Chi-kwadraattoets: p=0,223 
 
 
In tabel 5.2 is de leeftijdsverdeling van de responderende leerlingen te zien. Het gaat 
hier om de leeftijd van de leerlingen op 1 november 20154. 
 
 
Tabel 5.2 – Leeftijd leerlingen, naar geslacht en voorhoedeschool / representatieve 
school 

 Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

9 jaar 0% 0% 0% 0% 
10 jaar 6% 7% 4% 7% 
11 jaar 71% 72% 74% 73% 
12 jaar 19% 16% 20% 19% 
onbekend 4% 4% 1% 0% 

Totaal (n) 1.296 1.274 202 234 

Chi-kwadraattoets: p=0,916 
 
 
                                                   
4  Er is gekozen voor deze datum, omdat 1 november 2015 in de periode van de toetsafname (oktober-

november-december) ligt. 
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In tabel 5.3 en 5.4 zien we in welk land de vader (of pleegvader / stiefvader / verzor-
gen) en de moeder (of pleegmoeder, stiefmoeder, verzorgster) van de responderende 
leerlingen geboren zijn5. 
 
 
Tabel 5.3 – In welk land is vader (of pleegvader, stiefvader, verzorger) van leerling 
geboren, naar geslacht en voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

Nederland 87% 85% 89% 88% 
Turkije 2% 2% 2% 4% 
Marokko 2% 3% 1% 2% 
Polen 0% 0% 0% 0% 
voormalig Joegoslavië 0% 1% 3% 0% 
Aruba / Antillen / Suriname 2% 2% 1% 1% 
ander land 6% 7% 5% 5% 
weet niet / wil niet zeggen 0% 0% 1% 0% 

Totaal (n) 1.289 1.264 199 233 

Chi-kwadraattoets: p=0,077 
 
 
Tabel 5.4 – In welk land is moeder (of pleegmoeder, stiefmoeder, verzorgster) van 
leerling geboren, naar geslacht en voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

Nederland 88% 85% 88% 88% 
Turkije 1% 2% 2% 2% 
Marokko 1% 2% 0% 2% 
Polen 0% 1% 1% 0% 
voormalig Joegoslavië 0% 1% 3% 0% 
Aruba / Antillen / Suriname 2% 2% 1% 0% 
ander land 7% 8% 7% 8% 
weet niet / wil niet zeggen 0% 0% 0% 0% 

Totaal (n) 1.289 1.269 200 234 

Chi-kwadraattoets: p=0,060 
 

  

 
                                                   
5  Incidenteel komt het voor dat de leerling in de vragenlijst zowel een land heeft aangekruist, alsook een 

land in de open tekst heeft benoemd. In dat geval is uitgegaan van het aangekruiste land. 
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Tabel 5.5 toont het geboorteland van de responderende leerling6. 
 
 
Tabel 5.5 – In welk land is leerling geboren, naar geslacht en voorhoedeschool/ 
representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

Nederland  97% 96% 97% 97% 
Turkije 0% 0% 0% 0% 
Marokko 0% 0% 0% 0% 
Polen 0% 0% 0% 0% 
voormalig Joegoslavië 0% 0% 0% 0% 
Aruba / Antillen / Suriname 0% 0% 0% 0% 
ander land 2% 3% 2% 3% 
weet niet / wil niet zeggen 0% 0% 0% 0% 

Totaal (n) 1.292 1.270 201 233 

Chi-kwadraattoets: p=0,183 
 
 
In tabel 5.6 zien we welke taal er volgens de leerling thuis meestal gesproken wordt: 
Nederlands (en/of Nederlands dialect) of een andere taal7. 
 
 
Tabel 5.6 – Welke taal wordt er bij leerling thuis meestal gesproken, naar geslacht en 
voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

Nederlands of dialect 93% 89% 93% 93% 
een andere taal 7% 11% 7% 7% 

Totaal (n) 1.269 1.264 197 231 

Chi-kwadraattoets: p=0,115 
 
 

  

 
                                                   
6  Incidenteel komt het voor dat de leerling in de vragenlijst zowel een land heeft aangekruist, alsook een 

land in de open tekst heeft benoemd. In dat geval is uitgegaan van het aangekruiste land. 
7  Incidenteel komt het voor dat leerlingen zowel ‘Nederlands’ als ‘een andere taal’ aankruisen. In dat geval 

gaan we uit van ‘een andere taal’. Uitzondering op deze regel is wanneer de leerling in de open tekst ex-
pliciet aangeeft dat ze alleen ‘soms’ een andere taal spreken. 
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5.1.2 Schoolloopbaan 
 
 
Tabel 5.7 laat zien sinds welke groep de responderende leerlingen op de huidige 
school zitten. 
 
 
Tabel 5.7 – Vanaf welke groep zit leerling op de huidige school, naar geslacht en 
voorhoedeschool / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

groep 1-2 77% 78% 76% 77% 
groep 3 4% 3% 4% 4% 
groep 4 3% 3% 3% 2% 
groep 5 3% 2% 2% 4% 
groep 6 3% 3% 4% 3% 
groep 7 4% 3% 5% 3% 
groep 8 7% 7% 7% 7% 

Totaal (n) 1.281 1.259 198 230 

Chi-kwadraattoets: p=0,923 
 
 
Tabel 5.8 laat zien naar welk niveau brugklas de leerlingen volgend jaar vermoedelijk 
gaan. Het gaat hier om de eigen inschatting van de leerling. Aangezien leerlingen 
meerdere antwoorden konden geven (brugklas kan immers meerdere niveaus behel-
zen), tellen de percentages tot boven de 100 op. 
 
 
Tabel 5.8 – Naar welke brugklas gaat leerling volgend schooljaar vermoedelijk, naar 
geslacht en voorhoedeschool / representatieve school (meerdere antwoorden moge-
lijk) 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes jongens meisjes 

vmbo-praktijkonderwijs 2% 3% 4% 0% 
vmbo-basis 8% 11% 10% 8% 
vmbo-kader 13% 18% 13% 14% 
vmbo-gemengd of theoretisch 24% 22% 25% 26% 
havo 43% 48% 50% 52% 
vwo 36% 32% 32% 38% 

Totaal (n) 1.196 1.191 187 223 

Chi-kwadraattoets: p=0,366 



 48 

5.2 Attitudes ten aanzien van Natuur & techniek 
 
Aan de leerlingen zijn diverse items voorgelegd over Natuur & techniek die te herlei-
den zijn tot vier gevalideerde attitudeschalen. We presenteren eerst de frequentiever-
delingen van de items per attitudeschaal, daarna presenteren we de belangrijkste 
statistische maten van de betreffende schalen, alsmede hun betrouwbaarheid. Het gaat 
om de schalen ‘belang’, ‘plezier’, ‘moeilijk’ en ‘toekomst’ (zie Van Langen & Vier-
ke, 2009). 
 
 
5.2.1 Belang 
 
In tabel 5.9, 5.10 en 5.11 worden de onderliggende items van de ‘belang’-schaal 
gepresenteerd.  
 
 
Tabel 5.9 – Natuur & techniek zorgen ervoor dat het leven van mensen verbetert, 
naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 2% 0% 1% 3% 0% 2% 
niet mee eens 14% 13% 14% 17% 13% 15% 
mee eens 69% 75% 72% 65% 76% 71% 
helemaal mee eens 15% 11% 13% 16% 10% 13% 

Totaal (n) 1.278 1.257 2.539 198 226 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,181 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,587 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,549 
 
 
Tabel 5.10 – Natuur & techniek zorgen ervoor dat ons leven makkelijker en prettiger 
wordt, naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 4% 3% 3% 5% 5% 5% 
niet mee eens 18% 21% 20% 18% 21% 20% 
mee eens 58% 61% 59% 56% 63% 60% 
helemaal mee eens 20% 15% 18% 21% 11% 16% 

Totaal (n) 1.273 1.248 2525 195 227 422 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,045 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,063 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,266 
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Tabel 5.11 – Natuur & techniek zijn belangrijk voor Nederland, naar geslacht en 
voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 1% 1% 1% 2% 1% 1% 
niet mee eens 10% 7% 9% 8% 7% 7% 
mee eens 61% 65% 63% 62% 68% 65% 
helemaal mee eens 28% 27% 28% 29% 24% 26% 

Totaal (n) 1.277 1.251 2532 195 229 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,255 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,703 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,723 
 
 
5.2.2 Plezier 
 
Tabel 5.12, 5.13 en 5.14 tonen de gegeven antwoorden op de vragen die behoren tot 
de ‘plezier’-schaal.  
 
 
Tabel 5.12 – Ik vind het leuk om te leren over Natuur & techniek, naar geslacht en 
voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 3% 3% 3% 3% 2% 2% 
niet mee eens 13% 18% 16% 18% 17% 17% 
mee eens 51% 56% 54% 48% 60% 55% 
helemaal mee eens 33% 22% 28% 31% 21% 26% 

Totaal (n) 1.266 1.245 2515 196 229 425 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,408 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,610 
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Tabel 5.13 – Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren over Natuur & techniek, naar 
geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 2% 3% 2% 6% 4% 5% 
niet mee eens 12% 16% 14% 14% 15% 15% 
mee eens 50% 55% 52% 48% 57% 53% 
helemaal mee eens 36% 27% 31% 31% 25% 28% 

Totaal (n) 1.274 1.240 2518 194 227 421 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,795 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,028 
 
 
Tabel 5.14 – Natuur & techniek is interessant, naar geslacht en voorhoede / repre-
sentatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 2% 3% 3% 4% 3% 3% 
niet mee eens 10% 13% 12% 12% 15% 14% 
mee eens 49% 56% 53% 48% 59% 54% 
helemaal mee eens 38% 27% 33% 35% 23% 29% 

Totaal (n) 1.254 1.232 2490 195 223 418 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,096 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,335 
 
 
5.2.3 Moeilijk 
 
Tabel 5.15, 5.16 en 5.17 tonen de items die tezamen de ‘moeilijk’-schaal vormen. 
Aangezien een sterke mate van instemming met de tweede stelling (te weten: ‘On-
derwerpen die gaan over Natuur & techniek zijn makkelijk voor mij’) in tegenstelling 
tot de andere stellingen een lágere mate van ‘ervaren moeilijkheid’ indiceert, zijn de 
antwoorden op dit item bij de daadwerkelijke schaalconstructie omgekeerd. Tabel 
5.16 toont echter nog de oorspronkelijke antwoordverdeling. 
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Tabel 5.15 – Ik vind Natuur & techniek moeilijk, naar geslacht en voorhoede / repre-
sentatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 22% 12% 17% 18% 13% 15% 
niet mee eens 55% 56% 55% 56% 57% 56% 
mee eens 21% 28% 24% 22% 29% 26% 
helemaal mee eens 2% 5% 4% 4% 2% 3% 

Totaal (n) 1.247 1.219 2469 194 219 413 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,231 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,651 
 
 
Tabel 5.16 – Onderwerpen die gaan over Natuur & techniek zijn makkelijk voor mij, 
naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 5% 6% 5% 7% 4% 5% 
niet mee eens 35% 51% 43% 42% 53% 48% 
mee eens 50% 38% 44% 41% 39% 40% 
helemaal mee eens 10% 5% 8% 11% 4% 7% 

Totaal (n) 1.248 1.200 2451 190 218 408 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,071 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,346 
 
 
Tabel 5.17 – Ik vind opdrachten voor Natuur & techniek moeilijk, naar geslacht en 
voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 22% 13% 17% 19% 11% 15% 
niet mee eens 55% 52% 54% 50% 58% 54% 
mee eens 21% 31% 26% 25% 26% 26% 
helemaal mee eens 3% 4% 4% 6% 5% 5% 

Totaal (n) 1.244 1.215 2463 191 219 410 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,434 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,250 
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5.2.4 Toekomst 
 
Tabel 5.18, 5.19 en 5.20 tonen de items die tot de ‘toekomst’-schaal behoren. 
 
 
Tabel 5.18 – Ik zou later best een beroep willen dat met Natuur & techniek te maken 
heeft, naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 19% 25% 22% 19% 25% 22% 
niet mee eens 30% 42% 36% 31% 39% 35% 
mee eens 36% 25% 30% 31% 28% 29% 
helemaal mee eens 15% 8% 12% 19% 8% 13% 

Totaal (n) 1.253 1.239 2496 195 227 422 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,001 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,844 
 
 
Tabel 5.19 – Ik wil later graag een Natuur & techniek opleiding doen, naar geslacht 
en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 23% 27% 25% 22% 28% 26% 
niet mee eens 43% 53% 48% 44% 55% 50% 
mee eens 25% 15% 20% 25% 15% 20% 
helemaal mee eens 9% 4% 6% 9% 2% 5% 

Totaal (n) 1.247 1.237 2488 193 231 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,874 
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Tabel 5.20 – Ik wil later graag een baan in Natuur & techniek, naar geslacht en 
voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

helemaal niet mee eens 25% 31% 28% 22% 28% 25% 
niet mee eens 40% 48% 44% 38% 53% 46% 
mee eens 24% 16% 20% 27% 16% 21% 
helemaal mee eens 11% 5% 8% 13% 3% 8% 

Totaal (n) 1.244 1.243 2.491 193 230 423 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,694 
 
 
5.2.5 Attitudeschalen 
 
Tabel 5.21 en 5.22 tonen de belangrijkste beschrijvende statistieken van de attitude-
schalen voor respectievelijk de representatieve scholen en de voorhoedescholen. Er 
worden statistische maten gepresenteerd, omdat de schalen overzichtelijk (minimaal 
score van 1, maximaal score van 4) zijn en door deze beperkte ‘range’ geen uitschie-
ters kennen. Statistieken als het gemiddelde en de standaarddeviatie zijn daardoor 
goed te interpreteren. 
 
Gezien het beperkt aantal items per schaal (namelijk drie), is besloten om leerlingen 
alleen een schaalscore toe te kennen indien zij per schaal op alle onderliggende items 
een antwoord hebben gegeven. Door deze beslisregel is het mogelijk dat het aantal 
leerlingen met een schaalscore per schaal varieert. 
 
De betrouwbaarheid van de schalen op basis van de Cronbachs alfa is berekend op de 
totale populatie, dat wil zeggen: zonder te specificeren naar geslacht en/of wel/niet 
voorhoedeschool. De betrouwbaarheid van de schalen ‘plezier’, ‘moeilijk’ en ‘toe-
komst’ is overwegend goed tot zeer goed, de betrouwbaarheid van de schaal ‘belang’ 
is redelijk8. 
 
 

  

 
                                                   
8  Betrouwbaarheid van schalen is respectievelijk: ‘belang’ α=0,65; ‘plezier’ α=0,84; ‘moeilijk’ α=0,79; 

‘toekomst’ α=0,90. 
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Tabel 5.21 – Beschrijvende statistieken attitudeschalen voor representatieve scholen 

    Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

belang jongens (n=1.258) 1,0 4,0 3,0 0,5 

 
meisjes (n=1.227) 1,0 4,0 3,0 0,4 

 
totaal (n=2.489 1.0 4,0 3,0 0,5 

plezier* jongens (n=1.228) 1,0 4,0 3,2 0,6 
 meisjes (n=1.199) 1,0 4,0 3,0 0,6 
 totaal (2.431) 1,0 4,0 3,1 0,6 

moeilijk* jongens (n=1.195) 1,0 3,7 2,2 0,4 
 meisjes (n=1.147) 1,0 4,0 2,3 0,4 
 totaal (n=2.345) 1,0 4,0 2,3 0,4 

toekomst* jongens (n=1.202) 1,0 4,0 2,3 0,9 
  meisjes (n=1.210) 1,0 4,0 2,0 0,8 
 totaal (n=2.416) 1,0 4,0 2,1 0,8 

* verschil jongens/meisjes p=0,.000 
 
 
Tabel 5.22 – Beschrijvende statistieken attitudeschalen voor voorhoedescholen 

    Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

belang jongens (n=190) 1,3 4,0 3,0 0,5 

 
meisjes (n=219) 1,7 4,0 3,0 0,4 

 
totaal (409) 1,3 4,0 3,0 0,5 

plezier jongens (n=190) 1,0 4,0 3,1 0,7 
 meisjes (n=216) 1,0 4,0 3,0 0,6 
 totaal (n=406) 1,0 4,0 3,1 0,7 

moeilijk jongens (n=183) 1,0 3,3 2,3 0,4 
 meisjes (n=203) 1,3 3,7 2,3 0,4 
 totaal (n=386) 1,0 3,7 2,3 0,4 

toekomst* jongens (n=188) 1,0 4,0 2,3 0,9 
  meisjes (n=223) 1,0 4,0 2,0 0,7 
 totaal (n=411) 1,0 4,0 2,2 0,8 
      
* verschil jongens/meisjes: p=0,000 
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5.2.6 Natuur & techniek-activiteiten in de vrije tijd 
 
In tabel 5.23 tot en met 5.31 is te zien welke activiteiten leerlingen sinds het begin 
van het schooljaar op het gebied van Natuur & techniek in hun vrije tijd hebben on-
dernomen. 
 
 
Tabel 5.23 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: bezoek aan Museon, Nemo, Naturalis, Corpus of een ander museum 
over Natuur & techniek, naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 38% 39% 38% 39% 45% 42% 
één of twee keer 43% 47% 45% 47% 43% 45% 
vaker dan twee keer 20% 14% 17% 13% 12% 12% 

Totaal (n) 1.272 1.255 2.531 196 230 426 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,019  
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,.287 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,055 
 
 
Tabel 5.24 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: apparaten of andere dingen in elkaar zetten / repareren, naar ge-
slacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 19% 36% 28% 22% 34% 28% 
één of twee keer 40% 44% 42% 39% 44% 42% 
vaker dan twee keer 41% 19% 30% 39% 22% 30% 

Totaal (n) 1.267 1.254 2.525 195 229 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,520 
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Tabel 5.25 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: nieuwe uitvindingen doen die te maken hebben met Natuur & tech-
niek, naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 59% 68% 63% 55% 67% 62% 
één of twee keer 28% 25% 27% 30% 25% 28% 
vaker dan twee keer 13% 7% 10% 14% 8% 11% 

Totaal (n) 1.245 1.236 2.484 194 226 420 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,004 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,786 
 
 
Tabel 5.26 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: spelen met Natuur & techniek speelgoed, naar geslacht en voorhoede/ 
representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 17% 28% 22% 15% 31% 23% 
één of twee keer 26% 36% 31% 29% 39% 35% 
vaker dan twee keer 57% 37% 47% 56% 30% 42% 

Totaal (n) 1.264 1.249 2.517 195 229 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,131 
 
 
Tabel 5.27 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: zelf programmeren op de computer, naar geslacht en voorhoede/ 
representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 48% 62% 55% 48% 61% 55% 
één of twee keer 26% 25% 25% 24% 27% 25% 
vaker dan twee keer 26% 14% 20% 28% 12% 19% 
Totaal (n) 1.267 1.257 2.521 196 229  

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,963 
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Tabel 5.28 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: knutselen met materialen (bijv. hout, metaal, karton), naar geslacht 
en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 14% 8% 11% 17% 11% 14% 
één of twee keer 37% 35% 36% 34% 40% 38% 
vaker dan twee keer 49% 57% 53% 49% 48% 49% 

Totaal (n) 1.268 1.249 2.521 193 228 421 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,453 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,111 
 
 
Tabel 5.29 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: de natuur in of natuurfilms kijken om meer te leren over Natuur & 
techniek, naar geslacht en voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 34% 34% 34% 31% 34% 33% 
één of twee keer 37% 40% 39% 43% 46% 44% 
vaker dan twee keer 28% 25% 27% 26% 20% 23% 

Totaal (n) 1.262 1.243 2.509 197 227 424 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=.0,90 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,214 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,067 
 
 
Tabel 5.30 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: boeken of tijdschriften lezen over Natuur & techniek, naar geslacht en 
voorhoede / representatieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 43% 47% 45% 41% 49% 45% 
één of twee keer 38% 39% 39% 34% 40% 37% 
vaker dan twee keer 19% 14% 17% 25% 12% 18% 

Totaal (n) 1.272 1.253 2.529 196 230 426 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,002 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,004 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,683 
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Tabel 5.31 – Natuur & techniek-activiteiten van leerling in vrije tijd sinds begin van 
het schooljaar: plantjes zaaien of stekken, naar geslacht en voorhoede / representa-
tieve school 

  Representatieve school Voorhoedeschool 
  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

nooit 42% 27% 35% 45% 36% 40% 
één of twee keer 35% 36% 36% 33% 37% 35% 
vaker dan twee keer 23% 36% 30% 22% 28% 25% 

Totaal (n) 1.273 1.253 2.530 197 230 427 

Chi-kwadraattoets verschil j/m representatieve scholen: p=0,000 
Chi-kwadraattoets verschil j/m voorhoedescholen: p=0,060 
Chi-kwadraattoets verschil totalen: p=0,072 
 
 
5.3 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn enkele algemene achtergrondkenmerken van de leerlingen in 
beeld gebracht en is onderzocht wat de houding van de leerlingen ten aanzien van 
Natuur & techniek is. Aan de leerlingen zijn twaalf stellingen voorgelegd die samen 
vier schalen vormen (Moeilijkheid, Interesse/plezier, Belang/nut en Toekomst). Ook 
zijn vragen voorgelegd over de frequentie waarmee de leerling in de voorafgaande 
maanden buitenschoolse activiteiten heeft ondernomen die te maken hebben met 
Natuur & techniek, zoals knutselen en programmeren. Er is steeds onderscheid ge-
maakt tussen representatieve scholen en voorhoedescholen en tussen jongens en meis-
jes.  
 
Met betrekking tot de onderzochte persoons- en schoolloopbaankenmerken zijn er 
geen significante verschillen tussen niet-voorhoedescholen en voorhoedescholen 
vastgesteld. 
Met betrekking tot de attitude ten opzichte van Natuur & techniek zijn er wel signifi-
cante verschillen vastgesteld. Op niet-voorhoedescholen scoren meisjes significant 
lager op de schalen ‘plezier’, ‘moeilijk’ en ‘toekomst’, terwijl dat op voorhoedescho-
len alleen voor de schaal ‘toekomst’ geldt.  
Verder zijn er op niet-voorhoedescholen wat vaker significante verschillen tussen 
jongens en meisjes wat betreft hun Natuur& techniek-activiteiten in de vrije tijd. 
Knutselen en plantjes zaaien doen jongens en meisjes op voorhoedescholen even 
vaak, terwijl dat op niet-voorhoedescholen verschilt. Op veel andere buitenschoolse 
activiteiten zijn de verschillen tussen jongens en meisje op beide groepen scholen 
significant. 
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