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How is such a product made?  First, a sampling grid is imposed on

the area of interest (figure B). The decision as to precisely

where samples are to be taken is the outcome of an intense

political process both among the scientists whose different

research agendas require different kinds of data (e.g. some are

particularly interested in sediments near the shore while others

want to study phenomena that are best observed farther out to

sea), and between the scientists and the Brazilian government

which was unwilling to allow an American ship loaded with

equipment for collecting vast amounts of data to probe too closely

in its territorial waters (an observer from the Brazilian navy was

present on the ship at all times). The grid was thus shaped not

only by the competing theoretical interests of different

disciplines, but also by Brazil’s reaction to America’s history of



Meer leren dan lassen
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Kader 3: Kennis in de praktijk
Kennis in de praktijk is moeilijk te meten. Twee keer heb ik dat geprobeerd, in fasen twee 
en drie, en is dat maar ten dele gelukt. Altijd heb ik het idee gehouden dat ik niet echt heb 
gemeten wat de leerlingen weten.
De kennistesten bestonden uit opgaven van oude examens wiskunde, natuurkunde en tech-
niek. De leerlingen scoorden ongeveer gemiddeld tussen de 20 en 50 procent van het maxi-
maal te halen punten. In de testen zat ook een open ontwerp-opdracht. In de eerste fase 
onderscheidde de experimentele school zich qua score van de andere scholen. In de laatste 
zat ook hier geen verschil meer in.
Het ontbreken van verschillen tussen de scholen op de scores van de kennistesten (zie tabel 
1 hieronder) betekent ten eerste dat het dus niet uitmaakt hoe de modellen geleerd worden 
aan de leerlingen. Of ze aangeboden worden door de leraar als kant en klare oplossingen 
maakt geen verschil met het laten ontdekken door de leerlingen. Conclusie daarvan is dat 
het voor wat betreft kennis leren dus niet uitmaakt of scholen ‘oud’ of ‘nieuw’ leren als 
uitgangspunt hebben.
Ten tweede betekent geen verschil in kennis, dat de verschillen ergens anders gezocht moeten 
worden. Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen over het algemeen het driewielerproject 
leuker vonden dan andere opdrachten omdat ze ook echt creatief mochten zijn. Ze “konden 
het niet fout doen,” zoals een leerling omschreef.
In de tabel hieronder de verschillende kennisresultaten bij elkaar.
 
Tabel 1. Verschillen in gemiddelde scores op kennis- en modelleertest in de laatste twee fasen

Experimentele scholen

Examenkennis* 
(Voor - Na)

Modellen** 
(Voor - Na)

Fase 2 (2007/2008) 13.02 - 14.40 3.69 - 4.69

Fase 3 # (2008/2009) 18.00 - 20.19

* Kennis gemeten door middel van oude examenopgaven
** Score op op open modelleeropdracht
# In de derde fase is de test als één geheel genomen



–Vygotskij (1997)

“… knowledge is not a kind of prepared dish or 
pre-set capital reserve, but is always a process of 

activity, mankinds battle for the mastery of 
nature.” 

Wat is kennis?



Het proces van ontwerpen

Daar waar tekeningen nog gebruikt 
werden aan het einde, werd meer geleerd. 

McDonalds & Gustafson (2004): 
Tekeningen zijn gereedschap voor 
denken & communiceren 



Naar een gedisciplineerde kijk
“… forms of visual interaction that develop and 

stabilize .…” 

–Stevens & Hall (1998)

Natuurkunde zien (vakdiscipline) 
Product zien (beroepsdiscipline) 
Concepten herkennen 
Recontextualiseren 

Leerling & leraar?! 
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Concept - context  /  recontextualiseren

Concept-context Recontextualiseren

Uitgangspunt 
curriculumontwerp Concepten (& contexten) Emergent

Leidend principe Doelen Betekenis/thema/
activiteit



Paaseieren verstoppen?

Maker education? 
Designer education? 
…. 
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