
REDENEREN BIJ 
SCHEIKUNDE

Hella Fries



Aandacht voor redeneren is nodig!
• Nieuwe scheikunde examens, met nieuwe onderwerpen
• In deze examens wordt meer een beroep gedaan op het 

redeneren over en uitleggen van scheikundige begrippen 

• Leerlingen hebben moeite met het gebruik van de 
vaktermen en het juist formuleren van antwoorden

• Gebruik van dagelijkse taal vs. vaktaal



Formuleren van antwoorden op 
redeneervragen

Leerlingen maken fouten in het formuleren van de 
antwoorden door:
• Het niet goed lezen van de vraag
• Verkeerd gebruik van vaktermen
• Geen tijd en aandacht nemen voor het juist formuleren 

van het antwoord



Enkele voorbeelden van antwoorden van 
leerlingen op een toetsvraag

• Vraag:
Leg uit op welk principe de scheiding met behulp van 
gaschromatografie berust.

• Antwoord 1
De gaschromatograaf berust op de aanhechtingskracht 
van moleculen

• Antwoord 2
De dragergas brengt de mobiele fase door de stationaire 
fase naar de detector



Activiteit – beoordeel de vraag en het antwoord

Vraagstelling:
• Is de vraag goed gesteld? 

Antwoorden van leerlingen:
1. Welk antwoord keur je wel goed en welke niet?
2. Waarom keur je een bepaald antwoord af of juist niet?
3. Denkstappen?

Algemeen:
Zou je punten willen geven voor het juist formuleren van 
een antwoord?



Vaktaal en scheikunde – genredidactiek

• Een andere didactiek? Wat is genredidactiek?

• Meer gericht op het taalgebruik van docent en leerling

• Welke taal wordt gebruikt in het scheikundeboek?
- Dagelijkse taal (informeel taalgebruik)
- Vaktermen (formeel en technisch taalgebruik)
- Verschil tussen beschrijvingen en verklaring. 
Duidelijk voor de leerlingen?

- Verschil tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik.

• Wat verwachten we van de leerlingen?

Presentator
Presentatienotities
Wat is genre didactiek; uitleg: het gebruik  van grammatica die het sociale doel van de tekst in de context als uitgangspunt gebruiktWelke hulpmiddelen hebben we om de leerlingen beter te leren redeneren en formuleren.Welke docent weet werkelijk wat er in de tekst van een paragraaf staat?



Meest voorkomende soorten teksten scheikunde
• Beschrijving 

- een bepaald fenomeen of verschijnsel.
Bv. het onderwerp in een bepaalde context plaatsen

• Verklaring
- uitleggen en/of interpreteren van een proces
Bv. chronologisch, oorzaak – gevolg of meerdere 
aspecten die samen een verklaring vormen

• Procedure
- een stapsgewijze instructie
Bv. het practicum en practicum voorschriften



Hoe kunnen we leerlingen helpen om 
antwoorden goed/beter te formuleren?

• Een voorbeeld uit de praktijk, een lessenserie 

Waar bestaat de lessenserie uit:
1. Uitleg geven over de stof (kennis overdracht) (les 1)
2. Samen de tekst in het boek doorlezen (les1)

(uitgangspunt genredidactiek)
3. Opdrachten laten maken (les 2) – redeneervragen
4. Samen de antwoorden van de opdrachten formuleren 

(les 3)  (onderdeel van genredidactiek)

Presentator
Presentatienotities
bij punt 2 - film 1: samen naar tekstblok 4 kijken (eerst volgende 2 dia ’s laten zien om te laten zien waar het over gaat)



De lessenserie uitgewerkt – les 1

• 5V Chemie H11 paragraaf 1 metaalrooster /roosterfouten

1. Uitleg over metaalbinding, metaalrooster, roosterfouten 
korrelgrenzen en legeringen

2. Samen de tekst lezen van de paragraaf
3. In de paragraaf zitten 8 tekstblokken
4. Tekstblokken 1 t/m 3: context – metalen, beschrijvende 

teksten

Presentator
Presentatienotities
Een stukje tekst weergegeven zoals de leerlingen het zien.



Tekstblok 4

Filmpje

Metalen op microniveau
Metaalglans, buigzaamheid en hoge smeltpunten van metalen kun je zelf waarnemen. Dit 
zijn eigenschappen op macroniveau. Je kunt ze zien of meten. 

Voor het verklaren van metaaleigenschappen moet je op het materiaal inzoomen. Metalen 
bestaan uit positieve metaalionen en negatieve elektronen. Dat zijn de deeltjes die op 
microniveau veel van de eigenschappen van metalen bepalen. In een metaalrooster 
liggen de metaalionen geordend in een regelmatig patroon. Rondom de ionen is een wolk 
van elektronen aanwezig. Deze vrije elektronen horen niet bij één bepaald metaalatoom. 
De aantrekkingskracht tussen de positieve atoomresten en de negatieve elektronenwolk 
heet de metaalbinding. Deze metaalbinding houdt het metaalrooster bijeen. De 
metaalbinding verschilt van metaal tot metaal. De lading en de grootte van de positieve 
metaalionen hebben invloed op de sterkte van het metaal.

Presentator
Presentatienotities
De komende dia’s heb ik besproken met de leerlingen – kort laten zien zodat het stukje les niet uit de lucht komt vallenGroen: beschrijvingOranje: verklaring

https://www.youtube.com/watch?v=srMusTd9PsA


Tekstblok 4 – Verklaringen
• Uitleg twee concepten

- macro-meso-micro niveau
- metaalrooster/metaalbinding

• Taalgebruik:
- beschrijving en verklaring.
- formeel
- veel technische termen
- termen worden dikgedrukt (vet)

Hoort de rest van de pagina er ook nog bij?
Of is dat een ander soort tekst/onderwerp?



De lessenserie uitgewerkt – les 2
• Vraag:

Brons is een legering van 90 massa% koper en 10 massa% tin. 
Brons is harder dan zuiver koper en heeft een lagere 
smelttemperatuur dan zuiver koper. 

Zoek de atoomstralen op van koper en tin. 
Leg uit hoe het komt dat brons harder is dan zuiver koper. 

• Antwoord uitwerkingen methode
Atoomstraal koper: 128 ⋅ 10-12 m. Atoomstraal tin: 162 ⋅ 10-12 m. 
De grotere tinatomen verstoren het metaalrooster van zuiver koper. 
De lagen metaalatomen in het metaalrooster kunnen moeilijker over 
elkaar heen schuiven. Hierdoor is brons harder dan zuiver koper.



Lessenserie uitgewerkt – les 2a
Atoomstraal Cu: 128 x 10-12 m Atoomstraal Sn: 172 x 
10-12 m
1. Brons is een legering van koper en tin. Een grotere atoomstraal zorgt voor een 

harder metaal. Dit zorgt er dus voor dat brons harder is dan koper, omdat de 
atoomstraal van tin groter is. (Dit is denken op microniveau)

2. Bij de legering brons breng je bewust roosterfouten in het metaalrooster. Het rooster 
wordt verstoord doordat de metalen niet geordend in het rooster liggen. Hierdoor 
wordt het metaal minder makkelijk vervormbaar en harder.

3. Brons is een legering van onder andere koper en tin. De atoomstraal is de afstand 
dat atomen elkaar nog aantrekken. Die van koper is lager dan die van tin. Dus tin is 
harder dan koper. Dus is de combinatie van tin en koper (= brons) harder dan koper.

4. Omdat tin groter is dan koper wordt het metaalrooster fout en kunnen de lagen 
moeilijker schuiven.

5. Koper is kleiner dan tin dus beter vervormbaar. Aangezien  brons maar voor 90 
massa% uit koper bestaat en voor 10 massa% uit tin, maakt tin de brons harder.
De straal van koperatomen is kleiner dan de straal van tinatomen.



Samen het antwoord formuleren – les 3

1.Wat zijn de denkstappen om tot een goed antwoord te 
komen?

2.Antwoorden van medeleerlingen bekijken.
3.In tweetallen een antwoord herschrijven
4.Met de hele klas een antwoord schrijven.



Denkstappen 
1. de atoomstraal van koper is 128 ⋅ 10-12 m 

en de atoomstraal van tin  is 162 ⋅ 10-12 m
2. de atoomstraal van tin is 162/128 keer groter (1,3x)

het atoom tin is een groter atoom dan het atoom koper
3. van tin is 10 massa% aanwezig en van koper 90 massa%
4. het aandeel koper is veel groter
5. het gaat dus om het metaalrooster van koper
6. de tin atomen zijn de roosterfouten in het metaalrooster van koper
7. door de roosterfout wordt het metaal sterker 
8. het metaal kan minder goed vervormd worden, omdat de metaal 

atomen niet goed meer langs elkaar heen kunnen schuiven
9. bij zuiver koper kunnen de metaalatomen wel goed langs elkaar heen 

schuiven.
10. Conclusie: brons is harder dan koper



Samen het antwoord formuleren – les 3

1. Antwoorden van medeleerlingen bekijken.
2. In tweetallen een antwoord herschrijven

(mbv de gegeven denkstappen)

Brons is een legering van koper en tin. Een grotere 
atoomstraal zorgt voor een harder metaal. Dit zorgt er dus 
voor dat brons harder is dan koper, omdat de atoomstraal van 
tin groter is. (Dit is denken op microniveau)

3. Met de hele klas een antwoord vormen

formuleren van het antwoord met de leerlingen

https://www.youtube.com/watch?v=Oc8DYgrRuBk


Antwoord (samen geformuleerd)
Brons is een legering van koper en tin. Het percentage tin 
in brons is 10%. Dit geeft aan dat het om het metaalrooster 
van koper gaat. 

Door een grotere atoomstraal van tin ten opzichte van 
koper ontstaat er een roosterfout. 
Door de roosterfout de metaalatomen minder goed langs 
elkaar bewegen, waardoor de legering sterker en minder 
buigzaam is dan zuiver koper.

Dus brons is harder dan zuiver koper. 



Resultaten
Resultaten P-waarde

Vraag over gaschromatografie 0,12 
Toets direct na de lessenserie

Vraag over roosterfouten O,81

Toets na een aantal weken (volgende toets)

Vraag over verschuiven van evenwichten 0,60 en 0,58

• Leerlingen formuleren alle andere antwoorden ook 
beter.

• Toets na een aantal weken: meer dan 50% van de 
leerlingen blijft de antwoorden beter formuleren



Evaluatie leerlingen
- Hoe tevreden ben je over deze lessen? 

• Ik heb veel geleerd over hoe ik toetsvragen moet 
beantwoorden op toetsen en hoe ik vragen en tekst goed 
kan analyseren 

• De presentatie was fijn om alles even goed onder
elkaar te kunnen zien. 

• te lang over een paragraaf die niet de moeilijkste was.
• Ook is een antwoord met een groep maken niet altijd

een goede manier om te zien hoe je zelf een antwoord
maakt. 

• Ik kijk nu bewuster welke elementen ik moet en kan 
gebruiken 



Evaluatie leerlingen
- Beantwoord je de (leg uit) vragen nu anders? 

• Ik kijk nu bewuster welke elementen ik moet en kan 
gebruiken

• Ik schrijf eerst voor mezelf op wat ik in de vraag wil 
verwerken in steekwoorden. Daarna schijf ik mijn 
antwoord in zinnen op.

• Uitgebreider en vollediger
• Ja en nee, ik beantwoord vragen niet anders maar ik 

probeer nu wel echt al mijn denkstappen of zoveel 
mogelijk op papier te zetten.

• zoveel mogelijk stappen opschrijven
• Uitgebreider en gedetailleerder formuleren.



Hoe nu verder? 
• Het belang van gebruik vaktaal/denkstappen
• SPA+ methode
• Afgeleide van een argumentatieschema (toulmin)

• De argumenten zijn eigenlijk de denkstappen die gezet 
moeten worden om van de gegevens (data) naar de 
conclusie van de vraag te komen.

Presentator
Presentatienotities
Welke kant gaan we op met het SLO�twee sporen beleid.



Gelegenheid tot vragen stellen!

• Opmerkingen 
• Vragen?

Literatuur over genredidactiek:
Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2016).
Genres en schoolvakken; taalgerichte
didactiek in het voortgezet onderwijs.
Bussum: Coutinho.



Bedankt voor uw aandacht

• Hella Fries
• Docent scheikunde
• Titus brandsmalyceum, onderdeel van het Hooghuis, Oss
• h.fries@hethooghuis.nl
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