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11. Wat vinden leraren basisonderwijs van wetenschap en techniek?
De attitudemonitor maakt hun gevoelens, gedachten 

en gedrag inzichtelijk 

Juliette Walma van der Molen

Samenvatting

Als we ervan uitgaan dat iemands attitude diens acties, denken, gevoelens en keuzes bepaalt is een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek de

koepel boven het scholingstraject VTB-Pro. De vraag is echter of en hoe je kunt meten hoe iemand tegenover wetenschap en techniek staat. Binnen VTB is al vanaf

de start het belang van een dergelijke meting onderkend. Zowel om veranderingen in de houding van leerlingen te kunnen meten, als in de houding van leraren.

Tot voor kort gaven de directies van VTB-scholen de vorderingen en mogelijke knelpunten bij de integratie van techniek in hun onderwijs aan in een jaarlijkse zelf-

rapportage. Om de attitude van leerlingen in kaart te brengen gebruikten sommige scholen een interessemeting ontwikkeld door het Cito. Maar beide instrumenten

brengen onvoldoende het veelomvattende begrip 'attitude' in kaart, dat een combinatie is van iemands gedachten, gevoelens en gedrag. Om die reden is voor de

evaluatie van de VTB Programma's besloten een geïntegreerd meetinstrument te ontwikkelen dat ingaat op alle drie deze dimensies: de attitudemonitor. Er is een

attitudemonitor ontwikkeld voor zowel leerlingen als voor leraren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van de attitudemonitor voor leraren en de

eerste pilots hiermee.

Het uitgangspunt voor de attitudemonitor vormt de internationale wetenschappelijke literatuur over een bredere invulling van attitudes towards science en een

voortschrijdende discussie over het belang van het verbreden van de aandacht van sec techniek naar wetenschap en techniek, met daarbij een focus op een onder-

zoekend-leren houding die bij leerlingen zou moeten worden gestimuleerd. Op basis hiervan ontwikkelde Walma van der Molen een vragenlijst bestaande uit een

wetenschapsdeel en een techniekdeel, met voor leraren en leerlingen iets anders geformuleerde vragen. De vragen hadden betrekking op alle drie de dimensies

van attitude en werden zoveel mogelijk gekoppeld.

De vragenlijst is in een pilot voorgelegd aan 79 leraren (38 mannen en 41 vrouwen) uit de bovenbouw van 60 basisscholen die ruim drie jaar geleden begonnen

aan de eerste tranche van het VTB programma. De resultaten hiervan laten een redelijk beeld zien van hun attitude ten opzichte van wetenschap en techniek. De

seksestereotype opvattingen zijn niet heel hoog, de leraren vinden wetenschap en techniek enigszins moeilijk maar beleven er wel redelijk plezier aan, ze hebben

redelijk inzicht in het belang ervan voor de toekomst en hebben enige voornemens om er meer aan te gaan doen in de toekomst. Deze houding van leraren lijkt een

gunstig effect te hebben op hun leerlingen. Zij lieten een significant groter plezier zien in techniek en hechtten er meer maatschappelijk belang aan dan leerlingen

van leraren met een minder positieve attitude ten opzichte van techniek.

Inleiding

In hoofdstuk 2 hebben wij het theoretisch kader geschetst dat ten grondslag ligt aan de invulling van het scholingstraject VTB-Pro. Naast vakinhoudelijke kennis

en vaardigheden én pedagogisch-didactische bagage hebben we beschreven dat een positieve attitude of houding ten opzichte van wetenschap en techniek een

belangrijke derde pijler is. Sterker nog: uitgaande van de gedachte dat iemands attitude diens acties, denken, gevoelens en keuzes bepaalt is een positieve attitude

ten aanzien van wetenschap en techniek de koepel boven het scholingstraject.

Binnen het programma VTB-Pro gaan we er vanuit dat een positievere attitude van leraren ten aanzien van wetenschap en techniek een gunstig effect heeft op

de attitude van leerlingen. En dat is weer belangrijk omdat dit de kans vergroot dat zij kiezen voor een technische of natuurwetenschappelijke richting binnen

het vervolgonderwijs. Meisjes verdienen hierbij speciale aandacht, omdat zij geneigd zijn om seksestereotype studieprofielen te kiezen, waarbij zij nóg meer dan
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Gedrag:

- eigen voornemens om meer te gaan leren over techniek en wetenschap of daar meer aan te gaan doen in het eigen onderwijs

De vragenlijst voor zowel de leerlingen als de leraren bestond uit twee delen (een techniekdeel en een wetenschapsdeel), waarbij de vragen die horen bij de boven-

genoemde dimensies voor beide gebieden zoveel mogelijk werden gekoppeld. De vragen voor de leraren waren iets anders geformuleerd dan voor de leerlingen.

Alle aspecten uit de attitudemeting werden gemeten aan de hand van verschillende vragen waarbij respondenten hun mening konden geven op een schaal van

1 tot 4 (1 = helemaal niet mee eens, 2 = niet mee eens, 3 = mee eens, 4= helemaal mee eens).

Met behulp van Principale Componenten Analyse met Varimax rotaties werd vastgesteld dat de bovengenoemde aspecten van attitude zowel voor het techniek-

deel als het wetenschapsdeel konden worden teruggevonden. Voor ieder aspect werd een goede interne consistentie voor de bijbehorende vragen gevonden. Na

verwijdering van een aantal ambigue vragen die op geen enkele factor hoog laadden of hoge cross-ladingen hadden, werden voor zowel het techniekdeel als

het wetenschapsdeel vijf factoren gevonden met een Eigenwaarde > 1, welke respectievelijk 68,06% en 67,54% van de variantie verklaarden. In Tabel 1 en 2

wordt een overzicht gegeven van de items en de bijbehorende factorstructuur.

Resultaten attitude van leraren

Op basis van de hierboven beschreven resultaten van de factoranalyses en betrouwbaarheids-analyses werden gemiddelde schaalscores berekend voor iedere

dimensie. Verschillende aspecten van de attitudemeting bleken significant met elkaar samen te hangen. Positieve gevoelens ten opzichte van techniek en wetenschap

waren daarbij vooral bepalend.Wat betreft techniek bleken leraren die hierin plezier hadden, veel meer voornemens te hebben om aan techniek te doen in hun onder-

wijs. Zij hadden ook meer inzicht in het maatschappelijk belang ervan en vonden techniek beduidend minder moeilijk dan leraren die er minder plezier aan beleefden.

Vergelijkbare resultaten werden gevonden wat betreft wetenschap: leraren die meer plezier beleefden aan wetenschap gaven aan dat ze van plan waren meer te doen

aan wetenschap in het onderwijs. Zij vonden wetenschap ook minder moeilijk en schatten het belang hoger in dan leraren die minder plezier beleefden aan wetenschap.

jongens de bètarichtingen uitsluiten (zie ook De Grip en Willems, 2003). Maar ook als een kind niet kiest voor een bètatechnische opleiding, dan nog speelt een

positieve attitude een belangrijke rol bij het plezier dat beleefd wordt aan wetenschap en techniek op school en het maatschappelijk belang dat eraan wordt ge-

hecht voor de samenleving.

Binnen het programma VTB is dan ook besloten om de attitude ten aanzien van wetenschap en techniek te meten, en wel bij zo veel mogelijk scholen die deel-

nemen aan het project. Tot voor kort gebeurde dat door middel van een jaarlijkse zelfrapportage, waarin de directies van scholen de vorderingen en mogelijke

knelpunten bij de integratie van techniek in hun onderwijs aangaven. Eén van de einddoelen voor VTB-scholen is echter dat ook bij de leerlingen vorderingen

worden bijgehouden op het gebied van techniek. Omdat scholen vrij zijn in de aanpak en inhoud die zij kiezen voor de verbreding van techniek in hun onderwijs,

is het lastig om daartoe een instrument te ontwikkelen dat overkoepelend als monitor gebruikt kan worden om de geleerde concepten bij kinderen vast te stellen.

Scholen kozen daarom tot nu toe af en toe voor een interessemeting ontwikkeld door het Cito, maar deze interessemeting gaat slechts in op een klein deel van

het aspect 'attitude ten opzichte van techniek' en op veel scholen bleef een evaluatie onder leerlingen tot nu toe uit.

Om bovengenoemde redenen is besloten om voor de evaluatie van het VTB-programma een attitude-instrument (attitudemonitor) te ontwikkelen dat op meerdere

dimensies zou meten wat de attitude is van leerlingen en van leraren ten aanzien van techniek en ten aanzien van wetenschap. Dit laatste werd gedaan op basis

van internationale wetenschappelijke literatuur over een bredere invulling van attitudes towards science (zie hoofdstuk 2, p. 35) en een voortschrijdende discussie

over het belang van het verbreden van de aandacht voor (bèta) techniek naar de aandacht voor wetenschap en techniek, met daarbij een focus op een onder-

zoekend-leren houding die bij leerlingen zou moeten worden gestimuleerd. De attitudemonitor werd opgezet aan de hand van verschillende dimensies die van

belang zijn bij een positieve attitude ten opzichte van techniek en wetenschap. Beide instrumenten (voor leerlingen en leraren) gaan uit van dezelfde achterlig-

gende dimensies.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de attitudemonitor voor de leraren en worden resultaten gepresenteerd van een eerste

pilot die hiermee werd uitgevoerd onder 79 leraren (38 mannen en 41 vrouwen) uit de bovenbouw van 60 basisscholen die ruim drie jaar geleden begonnen

aan de eerste tranche van het VTB programma. Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van het leerling-instrument en de resultaten onder de

1570 deelnemende leerlingen verwijzen wij naar: Walma van der Molen, 2007.

Ontwikkeling van de attitudemonitor

De manier waarop attitude in verschillende studies wordt gemeten is vaak niet eenduidig en tot nu toe ontbrak het aan een geïntegreerd instrument dat ingaat

op alle dimensies van attitude: gedachten, gevoelens en (voorgenomen) gedrag (zie hoofdstuk 2, p. 35 voor een uitgebreide definitie). In het huidige onderzoek

werd daarom onder een attitude ten opzichte van techniek en wetenschap de volgende set van gedachten, gevoelens en gedragingen verstaan:

Gedachten:

- de eigen opvattingen over het moeilijkheidsniveau van techniek en wetenschap of de moeilijkheid om dit als vak in het basisonderwijs te geven

- de eigen opvattingen over het belang van techniek en wetenschap voor de samenleving en de economie 

- de eigen gedachten over genderverschillen/seksestereotype opvattingen op het gebied van techniek en wetenschap

Gevoelens:

- gevoelens van eigen plezier of interesse in techniek en wetenschap 
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Tabel 2 Factorladingen en betrouwbaarheden per dimensie van attitude ten opzichte van wetenschap van leraren.

Stelling Factor

(Volgorde zoals in vragenlijst) Opvatting Opvatting Opvatting Plezier in Voornemen
Gender Moeilijkheid Belang Techniek Toekomst
α = .79 α = .75 α = .65 α = .88 α = .76

- Het is moeilijk om wetenschap te integreren ,065 ,648 ,091 -,026 -,321
in het basisonderwijs

- Ik vind het leuk om meer te leren -,343 -,141 ,265 ,233 ,710
over wetenschap

- Jongens/mannen zijn betere onderzoekers ,831 -,001 -,216 ,114 -,041
dan meisjes/vrouwen

- Ik vind het leuk om nieuwe ideeën ,174 ,191 -,032 ,731 -,011
te bedenken

- Ik wil graag meer gaan doen -,003 -,344 ,178 -,025 ,814
aan wetenschap in mijn onderwijs

- Wetenschap heeft een grote invloed -,017 ,019 ,846 -,087 ,072
op de samenleving

- Ik vind het leuk om dingen uit te pluizen ,027 -,176 ,132 ,797 -,026

- Jongens/mannen zijn beter in wiskunde ,706 ,035 -,035 ,046 ,021
dan meisjes/vrouwen

- Wetenschappelijke kwesties kunnen alleen -,039 ,837 -,196 -,073 ,061
door speciaal opgeleide docenten 
aan kinderen worden geleerd

- Jongens/mannen zijn beter in proefjes doen ,883 ,126 ,012 -,013 ,022
dan meisjes/vrouwen

- Ik vind het leuk om dingen uit te vinden ,127 -,138 ,022 ,790 ,103

- Door wetenschap zijn we steeds meer -,225 -,200 ,643 -,022 ,119
gaan weten over alles om ons heen

- Als in een land belangrijk onderzoek ,274 ,125 ,644 ,265 ,056
wordt gedaan, is dat goed voor de economie

- Ik vind wetenschap interessant -,021 -,043 -,113 ,768 ,286

- Ik vind het leuk om over -,026 -,123 ,126 ,817 ,163
nieuwe uitvindingen te lezen

- Door wetenschap worden bestaande dingen -,246 -,083 ,510 ,090 ,099
steeds beter

- Ik wil graag meer leren over wetenschap ,204 -,021 ,051 ,197 ,799
in het basisonderwijs

- Ik laat onderwijs geven over wetenschap ,247 ,772 -,026 -,270 -,281
liever over aan een collega

- Ik vind het leuk om dingen te onderzoeken -,104 -,082 ,075 ,906 -,005

Tabel 1 Factorladingen en betrouwbaarheden per dimensie van attitude ten opzichte van techniek van leraren.

Stelling Factor

(Volgorde zoals in vragenlijst) Opvatting Opvatting Opvatting Plezier in Voornemen
Gender Moeilijkheid Belang Techniek Toekomst
α = .74 α = .85 α = .70 α = .88 α = .75

- Techniek is belangrijk voor de samenleving ,040 -,108 ,826 ,203 ,055

- Jongens/mannen weten meestal meer van ,696 ,164 ,037 ,060 -,089
techniek dan meisjes/vrouwen

- Techniek heeft een grote invloed op mensen -,205 -,020 ,789 -,097 ,061

- Ik vind het leuk om zelf dingen te ontwerpen ,028 -,164 ,069 ,845 ,095

- Ik vind het leuk om dingen in elkaar te zetten -,134 -,392 ,222 ,804 ,099

- Ik wil graag meer leren over techniek ,169 -,232 ,022 ,118 ,780
in het basisonderwijs

- Het vak techniek kan alleen door speciaal ,040 ,792 ,054 -,171 -,164
opgeleide docenten worden gegeven

- Ik wil graag meer gaan doen aan -,080 -,186 -,072 ,033 ,763
techniek in mijn onderwijs

- Jongens/mannen zijn meer geïnteresseerd ,780 ,057 -,188 -,243 ,049
in techniek dan meisjes/vrouwen

- Techniek is een moeilijk vak om te geven ,130 ,670 -,386 -,270 -,052

- Ik vind het leuk om meer te leren over techniek ,063 -,070 ,005 ,376 ,735

- Ik zou graag een aanvullende specialisatie -,129 ,033 ,195 ,002 ,722
voor techniek in het basisonderwijs gaan doen

- Jongens/mannen kunnen beter omgaan met ,942 ,026 -,032 ,031 ,002
computers dan meisjes/vrouwen

- Ik vind het leuk om zelf iets te repareren -,087 -,247 -,085 ,797 ,212

- Als een land veel aan techniek doet, -,238 ,016 ,835 ,074 ,084
is dat goed voor de economie

- Om goed in techniek les te kunnen geven, moet ,038 ,883 ,048 -,227 -,025
je eerst een gespecialiseerde opleiding volgen

- Ik laat onderwijs geven over techniek ,081 ,841 -,126 -,135 -,186
liever over aan een collega

- Techniek is goed ,100 -,007 ,834 ,031 ,139
voor de economie van Nederland
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In de Tabellen 3 en 4 wordt een overzicht gegeven van de attitude van de deelnemende leraren ten opzichte van respectievelijk techniek en wetenschap.

Tabel 3   Attitude van leraren ten opzichte van techniek

Mannen Vrouwen Totaal

M (SD) M (SD) M (SD)

Seksestereotype opvattingen over techniek 2.30 (.54) 2.26 (.53) 2.28 (.54)

Inschatting dat techniek moeilijk vak is om te geven 2.29 (.65) 2.13 (.60) 2.21 (.63)

Inzicht in belang van techniek 3.46 (.41) 3.31 (.32) 3.38 (.37)

Plezier in techniek 2.97 (.74) 2.73 (.80) 2.84 (.78)

Voornemen om meer aan techniek te doen 2.93 (.37) 2.83 (.38) 2.88 (.37)

NB: Een score tussen de 1 en 2 geeft weer dat dit gemiddeld op leraren heel weinig tot weinig van toepassing is; een score tussen de 2 en 3 geeft aan dat dit

op leraren enigszins van toepassing is; een score tussen 3 en 4 geeft aan dat dit gemiddeld ruim van toepassing is op leraren.

Tabel 4  Attitude van leraren ten opzichte van wetenschap

Mannen Vrouwen Totaal

M (SD) M (SD) M (SD)

Seksestereotype opvattingen over wetenschap 1.78 (.48) 1.82 (.47) 1.81 (.47)

Inschatting dat wetenschap moeilijk vak is om te geven 2.36 (.61) 2.27 (.56) 2.31 (.58)

Inzicht in belang van wetenschap 3.40 (.42) 3.31 (.30) 3.35 (.36)

Plezier in wetenschap 3.01 (.45) 2.91 (.58) 2.96 (.52)

Voornemen om meer aan wetenschap te doen 2.82 (.41) 2.91 (.44) 2.87 (.42)

Geen van de verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke leraren in de tabellen was statistisch significant. Opvallend is wel dat de seksestereotype opvattingen

van de vrouwelijke leraren hoger waren dan van de meisjes waaraan zij lesgaven (zie voor een overzicht van de attitude onder de leerlingen van deze leraren:

Walma van der Molen, 2007). Vrouwelijke leraren vonden dus vaker dan hun eigen vrouwelijke leerlingen dat jongens beter zijn in techniek. Dit kan de manier

waarop zij techniek in hun lessen aanbieden vooral voor de meisjes ongunstig beïnvloeden.

Conclusie

De resultaten van deze eerste pilot onder leraren laten een redelijk beeld zien van hun attitude ten opzichte van wetenschap en techniek. De seksestereotype

opvattingen zijn niet heel hoog, de leraren vinden wetenschap en techniek enigszins moeilijk maar beleven er wel redelijk plezier aan, ze hebben redelijk inzicht in

het belang ervan voor de toekomst en hebben enige voornemens om er meer aan te gaan doen in de toekomst. Deze houding van leraren lijkt een gunstig effect

te hebben op hun leerlingen. Zij lieten een significant groter plezier zien in techniek en hechtten er meer maatschappelijk belang aan dan leerlingen van leraren

met een minder positieve attitude ten opzichte van techniek.

Hoewel de gegevens zeker ruimte laten voor een attitudeverbetering, ontstaat hieruit niet een zeer slecht beeld van de attitude onder leraren. Hoewel niet uit te

sluiten is dat leraren bij dit soort schalen gevoelig zijn voor het geven van sociaal-wenselijke antwoorden, lijkt aannemelijk dat deze leraren ook werkelijk een

enigszins positieve attitude ten opzichte van wetenschap en techniek hebben ontwikkeld. Zij gaven immers allen les op scholen die al drie jaar deelnemen aan

het programma VTB en hebben zodoende al meer ervaring opgedaan met wetenschap en techniek dan scholen waar dit geen speerpunt is.

Deze aanname lijkt te worden bevestigd door de observatie dat de leraren die meer uren besteden aan techniek in de les (zoals blijkt uit andere evaluaties van

de school), er ook meer plezier aan beleven en techniek minder moeilijk vinden dan de leraren uit dit onderzoek die hieraan minder uren besteden. Ook beleven

deze leraren meer plezier aan wetenschap en vinden zij wetenschap minder moeilijk dan leraren die er minder tijd aan besteden. Tot slot rapporteren leraren die

meer tijd besteden aan techniek dat zij ook meer willen gaan doen aan wetenschap en techniek in de les. Hoewel er in dit onderzoek geen ruimte was voor het

opnemen van een controlegroep van leraren van scholen die niet aan het VTB-programma deelnemen, suggereren deze gegevens toch dat daadwerkelijk meer

doen aan techniek ook de attitude van leraren versterkt.

Het voor deze monitor ontwikkelde instrument blijkt goed te voldoen. Belangrijk is dat de factorstructuur van de items goed overeenkomt met wat op basis

van theoretische inzichten aan achterliggende dimensies van attitude verwacht mag worden. De schalen die voortvloeien uit die dimensies hebben bovendien

hoge interne consistenties. Het instrument bestrijkt een breed scala aan facetten die vallen onder verschillende dimensies van attitude ten aanzien van techniek en

wetenschap en kan desgewenst in aangepaste vorm ingezet worden als monitorinstrument, zodat effecten van verschillende typen nascholingsarrangementen op

de ontwikkeling in attitude van leraren kunnen worden bijgehouden. Op dit moment gebeurt dat nog niet op deze specifieke manier, wel wordt de attitudemonitor

al ingezet in het VTB-Pro project om de brede ontwikkeling te meten van de attitude ten opzichte van wetenschap en techniek onder (aspirant) leraren die meedoen

aan het project.
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