Natuurkunde of science?
Korte globale beschouwing op het vak natuurkunde
Natuurkunde is geen zelfstandig vak op de middelbare school. Tenminste, dat zou het in mijn
ogen niet moeten zijn. Ik vind dat er in het Nederlandse onderwijsstelsel teveel nadruk ligt op
de onderscheidelijke vakken, die als kleine koninkrijkjes door hun respectievelijke docenten
geregeerd worden, en waar anderen met hun tengels vanaf moeten blijven. In mijn ogen
zouden docenten veel meer leerlinggericht, en veel minder vakgericht moeten zijn.
Docenten zijn gekwalificeerd op een bepaald themagebied, zoals "taal", "wetenschap",
"maatschappij" of "cultuur". Eigenlijk gaan we dan al een beetje in de richting van de profielen
in de bovenbouw. De lesstof is opgesplitst in modulen, die elk niet meer dan zo'n 100 slu
omvatten. Een leerling kan in diverse richtingen examen doen, en voor elke examenrichting
zijn bepaalde modulen verplicht, en daarnaast moet de student een bepaald aantal
keuzemodulen volgen. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor die veel meer dan nu een
studiebegeleider wordt van de leerling, en die bij voorkeur elke week een kwartiertje overleg
heeft met de leerling over de stand van zaken. In eerste instantie is een dergelijk model
geschikt voor bovenbouw HAVO en VWO, maar in een aangepaste versie zou het later ook
in de onderbouw ingevoerd moeten worden. In dat geval zou de stof opgedeeld worden in
leergebieden, waarbinnen door de docenten verschillende thema's behandeld worden, die
dicht bij de belevingswereld van de leerling staan.
Om terug te komen op het niet meer bestaande vak natuuurkunde: dit vak ik gesplitst in
diverse modules, zoals beweging, elektriciteit en radioactiviteit. Elke module kan door een
andere docent worden gegeven, en bij elke module wordt aangegeven wat de vereiste
voorkennis is. Natuurlijk worden de modules netjes over de jaren verdeeld, en op een
dusdanige volgorde geroosterd dat een leerling die netjes zijn modules haalt, altijd aan de
voorkennis eisen voldoet. Omdat de vakken zijn losgelaten is het afstemmen van inhouden
eenvoudiger geworden. De module differentiëren van het oude wiskundevak kan nu
geroosterd worden op een eerder moment dan dat het bepalen van snelheid met behulp van
afgeleiden in een natuurkundemodule over snelheid en versnelling wordt behandeld.
Vakindhoudelijk is het belangrijkste doel om de inhoud van de huidige vakken beter op elkaar
aan te laten sluiten. De huidige indeling van stof over de diverse beta-vakken is tot op zeker
hoogte een kunstmatige indeling, die min of meer historisch gegroeid is. Eigenlijk is dat heel
vreemd, want de natuur laat zich niet zo makkelijk in hokjes plaatsen. Veel onderwerpen,
zoals bijvoorbeeld verbranding en warmte, of snelheid en differentiaalrekening, slaan ook al
de brug tussen verschillende vakken.
Er komen natuurlijk naast vakinhoudlijke aspecten ook nog een hoop beleidsmatige en
organisatorische aspecten bij een dergelijk systeem kijken.

