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SCHOOLVAK: SCHEIKUNDE 

Aangaande: ‘onderwerpen en inhouden die gerelateerd zijn aan de relatie 
tussen wetenschappelijke discipline en schoolvak’  

1. VISIE OP HET VAK EN DE VAKDIDACTIEK 

Scheikunde is een bijzonder vak. Niet alleen is zij een natuurwetenschappelijke dis-
cipline met een eigen industrie, zij is ook een schoolvak dat op vrijwel alle niveaus 
onderwezen wordt. Scheikunde is ook een belangrijk hulpvak voor medische rich-
tingen. Producten van de chemische industrie zijn niet uit ons dagelijks leven weg te 
denken. Desondanks kampt het schoolvak met problemen: er is amper aansluiting 
met de leefwereld van de leerlingen en er is geen aansluiting met het front van de 
wetenschap. Te weinig leerlingen kiezen voor een scheikundestudie en de chemi-
sche industrie (de tweede industrietak in ons land) vreest te weinig personeel te kun-
nen werven. Dit heeft zijn weerslag in het onderwijs. Op dit moment wordt het pro-
gramma grondig herzien. Binnen deze “Nieuwe Scheikunde” krijgt de leraar een 
belangrijkere rol als ontwerper van zijn eigen onderwijs. Niet alleen het examenpro-
gramma (de concepten) maar ook de deskundigheid van de leraar (bij het aanbieden 
van contexten) wordt sturend voor het curriculum. Daarnaast is de eerstegraads 
scheikundeleraar ook bevoegd Natuur- en Scheikunde te onderwijzen in de onder-
bouw, en Natuur, Leven en Technologie in de bovenbouw. Veel beginnende leraren 
geven ook het vak Algemene Natuurwetenschappen. Een en ander moet zijn weer-
slag krijgen in de initiële lerarenopleiding. 

2. DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE VD-COLLEGES 

Onderwerpen en inhouden voor scheikunde: 
• Kennismaken met de schoolscheikunde 
• Het examenprogramma en de “Nieuwe Scheikunde” 
• Systematisch lessen voorbereiden (model Didactische Analyse) 
• Bezinning op basisbegrippen uit de scheikunde: stof, atoom, element 
• Ordening van vakbegrippen middels conceptmapping 
• Ordening van vakbegrippen volgens het niveauschema van Van Hiele  
• Analyse van enkele hoofdstukken uit de scheikunde, tenminste “zuren en ba-

sen” en “chemisch rekenen”; opstellen van een Content Representation (CoRe) 
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• Kennismaken met vakliteratuur 
• Het (microschaal-)practicum 
• Bezoeken van een lerarenconferentie (meestal Woudschoten Chemie) 
 
Samen met natuurkunde: 
• Kennismaken met het vak Natuur- en scheikunde 
• Kennismaken met Algemene Natuurwetenschappen 
• Pre-concepten bij leerlingen in de onderbouw 
 
Samen met natuurkunde, wiskunde en biologie: 
• Gebruik van ICT, in het bijzonder Coach 
• Kennismaken met het vak Natuur, Leven en Technologie 

Vakdidactische vaardigheden die in de werkcolleges en in de lespraktijk van de lio 
worden geoefend zijn:  
• Introductie van nieuwe vaktermen 
• Voorbereiden en begeleiden van een leerlingenpracticum 
• Voorbereiden en uitvoeren van een demonstratieproef 
• Toetsvormen kiezen en toepassen 
• Plannen op korte en langere termijn 
• Leergangen analyseren en beoordelen 
 
In het tweede semester maken de lio’s een eigen ontwerp. Daarbij doorlopen zij een 
empirische ontwerpcyclus (probleemdiagnose > ontwerpplan/onderzoeksplan > 
ontwerpen van onderwijsmateriaal > beproeven van het ontwerp/ontwerponderzoek 
> evaluatie en reflectie). In hun ontwerp maken zij gebruik van eerder verworven 
vakdidactische kennis en breiden zij hun vakdidactisch repertoire verder uit.  

 
De vakdidactische competentie wordt getoetst door middel van het videoportfolio 
van de lio.  Bewijzen waarmee lio’s in het portfolio hun competentie aantonen zijn: 
lesvoorbereidingen, door hen ontworpen les- en toetsmateriaal en studiewijzers; vi-
deo-opnames van lessen met bijbehorende reflecties; lesobservaties en nabesprekin-
gen; kritische analyses van lesmateriaal – en uiteraard de lessen zelf, het praktijk-
deel. 

 
Het is eerder uitzondering dan regel dat lio’s voorafgaand aan de lerarenopleiding 
het programma Didactiek en Communicatie hebben doorlopen. Dit programma 
wordt aangeboden door de FNWI, en is gemeenschappelijk voor wiskunde en de 
natuurwetenschappen. De hoofdmoot van de instroom bestaat uit scheikundigen die 
een loopbaan in de scheikunde (of aanverwante vakken) achter de rug hebben. Dat 
betekent dat zij hun vakkennis moeten opfrissen. Door het maken van het VWO-
examen en het bestuderen van het op de stageschool gebruikte schoolboek sporen zij 
hun lacunes op en maken een plan om die weg te werken. 
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