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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5vwo met natuurkunde in hun pakket 
 

 

 

 

 

 
Datum:   12 april 2019 

Kenmerk: 1819300/VRT 
Betreft:  Informatiebrief Onderzoek ‘Speciale Relativiteit in de klas’ 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na de meivakantie zullen de lessen in 5v in het teken staan van de relativiteitstheorie. Floor 

Kamphorst, een natuurkundedocent op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, doet hier 

onderzoek naar. Sinds 2013 maakt speciale relativiteitstheorie deel uit van het 

schoolexamen programma voor natuurkunde op het VWO. Één van de dingen die Floor zich 

afvraagt, is hoe relativiteitstheorie begrijpelijk kan worden voor leerlingen op de middelbare 

school. De afgelopen jaren heeft zij daarom onderzoek gedaan naar dit onderwerp in het 

kader van een promotietraject  op de Universiteit Utrecht.  

 

In dit onderzoek gaat ze na of er verschil is tussen de leerresultaten van twee groepen  

leerlingen. Leerlingen die les hebben gehad uit hun gewone natuurkunde methode en 

leerlingen die les hebben gehad met een module die tijdens het onderzoek is ontwikkeld. 

 

Ik zit in de interventiegroep. Dat houdt in dat ik me de afgelopen twee jaar heb verdiept in 

relativiteitstheorie en betrokken ben geweest bij het ontwikkelen van een lesmodule hierover. 

Uw zoon/dochter krijgt in de weken na de meivakantie les uit deze module. 

 

Voor en na de lessen maken leerlingen een enquête waarin van hen wordt gevraagd om na 

te denken over een aantal situaties die te maken hebben met relativiteitstheorie. Met de 

resultaten van deze enquête meten we het leerresultaat. De enquêtes worden in de les 

gemaakt. Daarnaast zal van een aantal opdrachten uit de module de antwoorden van 

leerlingen worden ingenomen. Met die opdrachten kunnen we nagaan of de module werkt 

zoals wij verwachten. 

 

De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke 

publicaties en presentaties tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten. De geanonimiseerde 

gegevens (die dus niet op individuele leerlingen zijn terug te voeren) worden maximaal 10 

jaar bewaard. 
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Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Wel of niet deelnemen aan het onderzoek staat op 

geen enkele wijze het volgen van de natuurkundelessen in de weg en heeft geen invloed op 

de beoordeling. 

 

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u via onderstaande emailadressen contact 

opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tienke de Vries 

t.devries@schoter.nl  

 

 

Floor Kamphorst       

f.kamphorst@uu.nl     
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