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1. Samenvatting
Binnen de biologiesectie van het Gertrudiscollege ligt de focus sinds het schooljaar
2012/2013 op het verbeteren van de studievaardigheden van de leerlingen. Aanleiding
daarvoor was het vermoeden van een aantal biologiedocenten dat leerlingen een tekort aan
studievaardigheden hebben. De verwachting is dat het verbeteren van de
studievaardigheden zou kunnen leiden tot betere studieresultaten. Dit kan gedaan worden
met behulp van het OBIT model, maar dit kost veel tijd en inspanning. In dit onderzoek wordt
onderzocht in welke mate deze aanpak effectief is en in welke toepassingen van OBIT er het
beste geïnvesteerd kan worden.
De hoofdvraag luidt als volgt:
“In hoeverre gaan leerlingen van de bovenbouw havo en vwo gedurende een schooljaar
nieuwe/ andere studievaardigheden gebruiken als ze inzicht krijgen in het OBIT model? “
Het inzicht in het OBIT model zorgt ervoor dat leerlingen beseffen dat er verschillende
beheersingsniveaus zijn. Als leerlingen OBIT kunnen gebruiken om te bepalen welke
studievaardigheden er nodig zijn om de lesstof te bestuderen is er sprake van
metacognitieve zelfregulatie. Het helpt leerlingen ook om kennis te krijgen van verschillende
taakvariabelen en strategische variabelen, zodat ze kunnen bepalen welk soort verwerking
nodig is bij een bepaalde taak. Uiteindelijk komen leerlingen tot het gebruik van complexere
studievaardigheden; van “Lower Order Cognitive Skills” (LOCS) naar “ Higher Order
Cognitive Skills” (HOCS).
Nadat leerlingen inzicht gekregen hebben in het OBIT model gebruikt 24 tot 44% van de
leerlingen het OBIT model om te bepalen welke studievaardigheden er nodig zijn bij het
bestuderen van de lesstof; 24% in 5 havo en 44% in 5 vwo, de andere klassen zitten tussen
deze percentages in.
87 tot 96% van de bovenbouwleerlingen neemt studievaardigheden over die ingeoefend of
voorgesteld zijn in de les. 59 tot 84% van de leerlingen blijft gedurende het schooljaar
nieuwe studievaardigheden gebruiken.
De verschillende toepassingen van OBIT resulteren dus in vernieuwde studievaardigheden
bij de leerlingen en mogen daarom effectief genoemd worden. De verschillende
toepassingen kunnen nu geoptimaliseerd worden en breed ingevoerd worden binnen de
school. Als alle vaksecties OBIT gebruiken zullen de docenten profijt hebben van elkaars
inspanningen.
Aan de biologiesectie wordt aanbevolen om het OBIT model te optimaliseren door het OBIT
scoreformulier bij toetsevaluaties alleen nog in klas 3 en 4 of bij individuele leerlingen in klas
5 en 6 te gebruiken, de leerdoelen te voorzien van een OBIT code en een beperkt aantal
specifieke studievaardigheden in te oefenen in klas 3 en 4.
Aan de directie wordt aanbevolen om binnen het Gertrudiscollege aan te sturen op het
gebruik van één model: OBIT (in plaats van OBIT én RTTI), vanaf klas 1 te beginnen met
een doorlopende leerlijn van lessen over “leren leren” op basis van OBIT en eenduidigheid
bij het gebruik van OBIT codes te stimuleren.
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2. Aanleiding
Binnen de biologiesectie ligt de focus sinds het schooljaar 2012/2013 op het verbeteren van
de studievaardigheden van de leerlingen. Aanleiding daarvoor was het vermoeden van een
aantal biologiedocenten dat leerlingen een tekort aan studievaardigheden hebben, waardoor
de overstap van klas 3 naar 4 bemoeilijkt wordt (voor zowel de havo- als de vwo afdeling) en
de studieresultaten in de verdere bovenbouw ook tegenvallen. Daarom werd er een klein
onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat leerlingen van 4 vwo behoefte hebben aan het
verbeteren van hun studievaardigheden (de Jonge-Witte, 2013). De verwachting is dat het
verbeteren van de studievaardigheden zou kunnen leiden tot betere studieresultaten.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het hiervoor genoemde onderzoek (de Jonge-Witte,
2013) is in het schooljaar 2012/2013 begonnen met het aanbieden van een les over
studievaardigheden aan klas 4 vwo. In het schooljaar 2013/2014 zijn er meerdere lessen
ontwikkeld en gegeven over studievaardigheden. Deze lessen werden door drie docenten
gegeven in klas 3, 4, 5 en 6 vwo en aan de ingestroomde leerlingen van het vmbo in 4 havo.
De lessen die in het schooljaar 2012/2013 gegeven werden waren gebaseerd op de
taxonomie van Bloom, maar sinds het schooljaar 2013/2014 herschreven naar het OBIT
model omdat de directie gekozen heeft het OBIT model schoolbreed in te voeren.
Vanaf 2012 is de directie, met inbreng van het onderwijzend personeel, bezig geweest met
het ontwikkelen van een vernieuwde visie op onderwijs en leren. Hieruit kwamen drie
aandachtspunten; onderwijs, gedrag en omgeving. Ten aanzien van het aandachtspunt
“onderwijs” zijn een aantal actiepunten opgesteld: maatwerk leveren en differentiëren, meer
variatie in werkvormen en anticiperen op het leren van leerlingen.
Van elke vaksectie werd verwacht dat er een plan van aanpak geschreven werd, dat er een
doorgaande leerlijn ontwikkeld werd van klas 1 t/m klas 6 en dat de lesstof en toetsing
afgestemd werd op het OBIT model. Alle docenten volgden in het scholjaar 2013/2014 een
scholing over OBIT.
Het OBIT model is een leerdoelentaxonomie die onderscheid maakt in vier
beheersingsniveaus voor leren; Onthouden (O), Begrijpen (B), Integreren (I) en Toepassen
(T). Docenten kunnen dit model voor verschillende doeleinden inzetten: om het didactisch
handelen te verbeteren, de leeractiviteiten van de leerlingen te volgen, het leerrendement
van de leerlingen te verhogen, bij de determinatie en bij de voorbereidingen voor het
eindexamen (Mesie, 2013). Leerlingen kunnen het model gebruiken om inzicht te krijgen in
hun studievaardigheden en deze zo nodig te verbeteren. Aan elke OBIT code kunnen
namelijk specifieke studievaardigheden gekoppeld worden om het gevraagde
beheersingsniveau van de lesstof te bereiken. Flashcards kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden om de namen en functies van celorganellen te leren. Zo leren de leerlingen op “Oniveau”, onthouden van OBIT (zie 4.4, pagina 12).
De directie gaat er samen met de sectie biologie van uit dat het invoeren van het OBIT
model er voor kan zorgen dat de resultaten van de leerlingen verbeteren. Het implementeren
van het OBIT model zal binnen de school veel tijd en inspanning kosten. Aangezien de
sectie al bezig is om dit model te combineren met het aanbieden van verschillende
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studievaardigheden wordt in dit onderzoek onderzocht in welke mate deze aanpak effectief is
en in welke toepassingen van OBIT het beste geïnvesteerd kan worden.
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3. Praktische relevantie.
In dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke studievaardigheden leerlingen in de
bovenbouw gebruiken na het aanbieden van studievaardigheden in combinatie met het OBIT
model. Met deze gegevens kan bekeken worden of leerlingen ook op langere termijn andere
studievaardigheden blijven gebruiken.
Als OBIT ook gebruikt wordt bij het bespreken van toetsen, krijgen leerlingen inzicht in de
manier waarop ze gestudeerd hebben, en wat ze aan hun studievaardigheden zouden
kunnen veranderen of verbeteren.
Dit onderzoek zal ook weergeven wat de leerlingen van OBIT en studievaardigheden vinden.
Voor de vaksectie betekent deze aanpak namelijk een flinke extra inspanning. Mocht blijken
dat de leerlingen deze aanpak niet willen toepassen of de relevantie er niet van inzien, zal
alle inspanning van de docenten en de leerlingen voor niets geweest zijn en zal opnieuw
bepaald moeten worden hoe de resultaten verbeterd kunnen worden. Daarvoor zouden
aanwijzingen uit het onderzoek kunnen komen, maar ook uit de literatuur.
Ten aanzien van de lespraktijk zijn er ook voordelen voor de docenten. Als blijkt dat de
aanpak effectief is, zullen docenten aan de hand van het OBIT model beter in staat zijn aan
te geven op welk beheersingsniveau de leerlingen de lesstofonderdelen moeten bestuderen.
Als docenten (nieuwe) studievaardigheden introduceren die specifiek van toepassing zijn bij
biologie, zullen de leerlingen de relevantie daarvan sneller inzien en eerder geneigd zijn
deze studievaardigheden te gaan toepassen.
Het uitgangspunt van de directie is om de studievaardigheden van de leerlingen te
versterken door het invoeren van het OBIT model. Binnen de biologiesectie wordt hier ook
het aanbieden van passende studievaardigheden aan gekoppeld. Naar aanleiding van dit
onderzoek, zal bij een positief effect van deze aanpak, aan de directie een advies
uitgebracht worden over het schoolbreed invoeren en optimaliseren van deze aanpak. Het
OBIT model is immers al in het schooljaar 2013/2014 geïntroduceerd bij de docenten en in
mindere mate bij de leerlingen. De docenten moeten eerst een scholingstraject doorlopen
om te leren werken met dit model. In de komende schooljaren zal naar verwachting nog
gewerkt moeten worden aan het verbeteren van het toepassen van het OBIT model in de
lespraktijk.
De biologiesectie zou bij een positief resultaat van deze aanpak, het systeem kunnen
optimaliseren. Daarnaast kunnen afspraken gestandaardiseerd worden en de sectie zou als
voorbeeld/ adviesorgaan kunnen dienen voor de directie en andere vaksecties.
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4. Theoretisch kader
4.1. Studievaardigheden.
Het begrip studievaardigheden
In de literatuur wordt het begrip studievaardigheden op meerdere manieren gebruikt.
Op de website van studiekring, een particuliere organisatie voor huiswerkbegeleiding,
worden studievaardigheden als volgt beschreven: “studievaardigheden zijn methoden die
toegepast kunnen worden bij het leren”. De France en Reeuwijk (2012) gebruiken het woord
studievaardigheden voor vaardigheden zoals plannen, zelfstandig leren en groepswerk,
terwijl Martinez (2006) deze vaardigheden samenvat onder de term metacognitie ofwel
“thinking about thinking”.
Metacognitie
Metacognitie wordt door Livingston (2003) beschreven als een hoger niveau van denken dat
nodig is voor het actief beheersen van cognitieve processen die gebruikt worden bij leren.
Hierbij is het ook belangrijk dat de leerling in kan schatten of de cognitieve doel(en) bereikt
zijn of niet.
Livingston (2003) maakt onderscheid tussen metacognitieve vaardigheden en cognitieve
strategieën. Cognitieve strategieën worden gebruikt om een bepaald doel te behalen.
Metacognitieve strategieën worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het doel bereikt
wordt. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat er een planning gemaakt wordt en dat de
leerling bijvoorbeeld zelf een diagnostische toets maakt om te zien of de lesstof beheerst
wordt.
Metacognitieve zelfregulatie
In relatie tot het begrip “metacognitie” gebruikt Livingston ook het begrip “metacognitieve
zelfregulatie”. Iemand die in staat is tot metacognitieve zelfregulatie kan zijn eigen cognitieve
processen beheersen. Iedereen heeft een bepaalde mate van zelfregulatie. Metacognitieve
zelfregulatie kan aangeleerd worden, zodat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt, flexibeler
wordt, meer strategisch te werk gaat en productiever is bij het leren (Livingston 2003).
Kennis over metacognitie
Ten aanzien van metacognitie kan de kennis over metacognitie verdeeld worden in drie
categorieën (zie ook afbeelding 1 pagina 11):




Kennis van persoonlijke variabelen. Dit is algemene kennis over hoe mensen leren en
informatie verwerken, en kennis van het eigen (persoonlijke, individuele) leerproces.
Bijvoorbeeld; iemand is zich er van bewust dat hij beter leert door te kijken naar een
filmpje over een bepaald onderwerp, dan door het lezen van teksten over dit onderwerp.
Kennis over taak variabelen. Dit is kennis over het soort taak en welk soort van
verwerking daarvoor nodig is. Hier hoort ook bij dat iemand in kan schatten hoeveel tijd
er nodig is om de taak uit te voeren. Bijvoorbeeld: iemand is zich er van bewust dat het
meer tijd kost om een wetenschappelijk artikel te lezen en te begrijpen wat er in staat,
dan het lezen van een populair wetenschappelijk artikel.
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Kennis over strategische variabelen. Dit is kennis over cognitieve en metacognitieve
strategieën die nodig zijn om een taak af te maken, maar ook de omstandigheden waarin
je een bepaalde strategie (de manier waarop lesstof bestudeerd kan worden) kunt
inzetten (Livingston, 2003).

(Meta)cognitieve strategieën
Metacognitieve strategieën zijn volgens Livingston (2003) strategieën die iemand inzet om te
kiezen welke cognitieve activiteiten er ingezet moeten worden om er zeker van te zijn dat
een cognitief doel bereikt wordt (zie ook afbeelding 1 pagina 11). Als metacognitieve
strategieën gebruikt worden helpt dat om deze cognitieve activiteiten te plannen, de
voortgang te bewaken en inzicht te krijgen in de uitkomst van deze activiteiten.
Bijvoorbeeld: een leerling bestudeert een paragraaf uit het lesboek en kiest daarvoor een
bepaalde studievaardigheid uit (bijvoorbeeld samenvatten in eigen woorden). Daarna
controleert de leerling op een biologiewebsite of de concepten in de paragraaf begrepen zijn
door een oefentoets te maken. Dit wordt “metacognitieve begripscontrole- strategie”
genoemd. Concepten die nog niet begrepen zijn worden alsnog bestudeerd, maar met een
andere studievaardigheid (bijvoorbeeld door een tekening te maken). Er moet dus een
nieuwe strategie gekozen worden om het doel te bereiken. Metacognitieve strategieën gaan
dus vooraf aan cognitieve strategieën en kunnen daar ook weer op volgen (Livingston,
2003).
Cognitieve strategieën zijn activiteiten die er voor zorgen dat een taak (het bestuderen van
lesstof) gedaan wordt (zie ook afbeelding 1 pagina 11). Met behulp van metacognitieve
strategieën wordt bepaald hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden om er zeker van
te kunnen zijn dat de taak op de juiste manier gedaan worden. Hierbij hoort ook dat er een
planning gemaakt wordt, dat er geëvalueerd wordt en dat er gekeken wordt naar het inzetten
van probleemoplossende activiteiten. Er zijn verschillende cognitieve strategieën die
aangeleerd kunnen worden aan de meeste leerlingen (Livingston, 2003).
Binnen dit onderzoek geldt de volgende definitie voor het begrip studievaardigheden:
“alle cognitieve activiteiten die leerlingen gebruiken om een cognitief doel te behalen”.
Voorbeelden van studievaardigheden zijn: het maken van een mindmap, het opzoeken en
bekijken van animaties op internet of het maken van een tekening. De studievaardigheden
die binnen dit onderzoek aan de leerlingen zijn aangeboden staan beschreven op pagina 18
en 19.

4.2. Studievaardigheden inoefenen- en automatiseren.
Automatiseren
Alleen maar kennis overbrengen zonder te oefenen, of andersom, lijkt niet voldoende om
metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen (Livingston, 2003). Er moet geoefend en
geautomatiseerd worden.
Metacognitie wordt meestal beschreven als een bewust en opzettelijke mentale activiteit,
maar volgens Martinez (2006) wordt cognitie vaak uitgevoerd zonder er bij na te denken. Als
je je er niet van bewust bent of je moet er weinig moeite voor doen, wordt dat
“geautomatiseerd denken” genoemd. Bij begrijpend lezen worden geautomatiseerde
vaardigheden gebruikt (woorden lezen) samen met opzettelijke cognitie over het onderwerp
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waarover gelezen wordt. Er worden verbanden gelegd tussen wat er gelezen wordt en wat
men al weet. Dit leggen van verbanden wordt ook wel “een hoger denkniveau” genoemd.
Door te automatiseren kan men dus tot een hoger denkniveau komen (Martinez 2006). Als er
in de biologieles geoefend wordt met studievaardigheden, kunnen deze geautomatiseerd
worden en kan de leerling tot een hoger denkniveau komen (zie ook afbeelding 1 pagina 11).
Het werkgeheugen
Het werkgeheugen is een deel van het brein waar informatie tijdelijk wordt opgeslagen om
verwerkt te worden. De capaciteit van het werkgeheugen is beperkt. Als het werkgeheugen
gevuld wordt met alleen maar nieuwe informatie, is er niet genoeg ruimte in het geheugen
om te bedenken of deze informatie ook begrepen wordt. Als men al complexe cognitieve
vaardigheden beheerst (zoals het maken van aantekeningen tijdens de les) wordt het
werkgeheugen minder zwaar belast en blijft er wel ruimte over om zich af te vragen of de
informatie begrepen is; er is capaciteit over in het werkgeheugen voor metacognitie (zie
afbeelding 1 pagina 11). Door gebruik te maken van automatisch - en complex denken op
een hoger cognitief niveau, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van het werkgeheugen
(Martinez, 2006).
“Geautomatiseerde metacognitie”
Zelfs metacognitie kan soms gezien worden als automatisch. Als een leerling bijvoorbeeld
opmerkt dat een docent zichzelf tegenspreek en als een soort reflex interrumpeert, dan
gebeurt dat automatisch. Diegene blijkt dus in staat te zijn om te reflecteren en kritisch na te
denken (Martinez, 2006).
Metacognitie, emoties en motivatie
Metacognitie heeft ook te maken met emoties en motivatie. Emoties spelen een rol als een
leerling een moeilijke situatie tegen komt; de leerling kan daar bijvoorbeeld onzeker van
worden of bang zijn om te falen. Door metacognitieve vaardigheden aan te leren, leren
leerlingen positieve emoties te koppelen aan een prestatie, ze leren hun aandacht te richten,
obstakels te overwinnen en te zoeken naar creatieve oplossingen.
Leerlingen kunnen leren om zichzelf te coachen (“blijf bij de les, niet opgeven, concentreer
je!”). Succes heeft dus niet alleen te maken met doorzettingsvermogen, maar ook met
zelfvertrouwen; het versterkt de inzet (Martinez, 2006).

4.3. Metacognitieve vaardigheden aanleren in de klas.
In de bovenbouw moet de leerling de lesstof voornamelijk op het niveau van integreren en
toepassen beheersen (I en T van OBIT, zie voor meer uitleg over deze beheersingsniveau:
paragraaf 4.4 pagina 12). De beheersingsniveaus onthouden en begrijpen (O en B) spelen
een kleinere rol in de bovenbouw ten opzichte van de onderbouw. Leerlingen moeten
daardoor steeds meer cognitieve zelfregulatie toepassen. Volgens de Boer (et al, 2012)
kunnen leerlingen dit zichzelf meestal niet aanleren. De docent kan dat doen door leerlingen
actief te betrekken bij het inoefenen van studievaardigheden. De lessen moeten zo ingericht
zijn dat de leerlingen gestimuleerd worden tot het doelgericht inoefenen van
studievaardigheden. Een voorwaarde hierbij is dat de leerlingen daarvan het nut en de
noodzaak inzien (de Boer et al, 2012).
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Leerlingen die geen metacognitieve vaardigheden beheersen kunnen ook niet zelfstandig
leren om studievaardigheden in te zetten. Metacognitieve vaardigheden kunnen betrekking
hebben op de taak zelf, op de persoon zelf en op strategieën die nodig zijn om de taak te
kunnen uitvoeren of maken (zie ook 4.1. “drie categorieën metacognitieve kennis” pagina 6).
Een voorwaarde om metacognitieve vaardigheden aan te leren is dat de leerlingen weten
wat metacognitieve vaardigheden zijn en de noodzaak inzien van het gebruik daarvan.
Een typerend kenmerk van een leerling die metacognitief vaardig is, is dat deze leerling
bewust studievaardigheden inzetten. Per taak kunnen ze bepalen welke strategie daarvoor
geschikt is en welke studievaardigheden daarbij ingezet moeten worden (de Boer et al,
2012).
Als een leerling complexe studievaardigheden kan inzetten, kan de leerling ook meer kennis
vergaren en verbanden leggen tussen verschillende concepten. Hoe meer een leerling van
een bepaald onderwerp afweet, hoe meer complexe studievaardigheden hij daarna weer kan
inzetten en hoe meer de kennis toegepast kan worden. Zo komt de leerling tot een hoger
beheersingsniveau van de lesstof; in het OBIT model past dit bij de beheersingsniveaus
integreren (I) en toepassen (T).
Deze complexe studievaardigheden moet de leerling dan wel aangeleerd- en
geautomatiseerd hebben. Hoe meer een leerling inziet wat de toepassing is van de kennis
over een bepaald onderwerp, hoe meer hij gemotiveerd zal zijn om complexe
studievaardigheden in te zetten. Het één bevordert het ander (de Boer et al, 2012).
Cognitief modelleren
Metacognitie moet vorm gegeven worden door het “voor te doen”. Als de docent bijvoorbeeld
“hardop nadenkt” tijdens het oplossen van een probleem wordt een cognitief proces in gang
gezet bij de leerlingen. Zo internaliseren leerlingen dit proces; dit heet cognitief modelleren
(zie ook afbeelding 1 pagina 11) (Martinez, 2006).
Leerlingen moeten ook de kans krijgen om zelf te oefenen. Door de leerlingen in situaties te
brengen waarin metacognitieve vaardigheden nodig zijn, worden ze zich er van bewust wat
metacognitie is en hoe belangrijk het is. Daarom moet het ontwikkelen van capaciteiten voor
metacognitieve vaardigheden een doel op zich zijn voor leerlingen en docenten. Het moet
dus een vaste plaats innemen in de lessen en van de doorlopende leerlijn.
Sociale interactie is een effectieve manier om metacognitieve capaciteiten te oefenen en te
ontwikkelen. Door samen hardop met elkaar te beredeneren, komen de metacognitieve
vaardigheden van de leerlingen beschikbaar voor elkaar (Martinez, 2006).
Leerlingen moeten de noodzaak van het aanleren van metacognitieve vaardigheden inzien.
Dat inzicht kan verkregen worden doordat de docent per onderwerp aangeeft welke
verschillende studievaardigheden er het beste ingezet kunnen worden. Uiteindelijk kunnen
de leerlingen zelf bepalen welke studievaardigheden passend zijn en welke ze willen
inzetten. Dit wordt metacognitieve zelfregulatie genoemd (zie ook 4.1 pagina 6). Hiermee
wordt bedoeld dat leerlingen kunnen inventariseren wat er van hen verwacht wordt (wat is de
taak?), kunnen bepalen welke studievaardigheden ze het beste kunnen inzetten, een
tijdsplanning kunnen maken en kunnen evalueren en reflecteren op de manier waarop ze de
taak uitgevoerd hebben (Ross et al, 2006). Het is hierbij wel van belang dat leerlingen weten
op welk beheersingsniveau ze een bepaald onderwerp moeten bestuderen. Dat kan gedaan
worden door het maken van leerdoelen, die voorzien zijn van een OBIT code. Uit onderzoek
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(Ross et al, 2006) is bekend dat leerlingen hun studievaardigheden aanpassen aan het
beheersingsniveau dat van hen verwacht wordt. Als ze weten dat er getoetst wordt op
reproductie (code O van OBIT), zullen ze ook studievaardigheden inzetten die gericht zijn op
reproductie. Als er getoetst wordt op inzicht (code I van integreren bij OBIT), zullen leerlingen
ook studievaardigheden inzetten die daarop gericht zijn.
Consequenties voor de lespraktijk
Tijdens de les geeft de docent ook aan welke onderwerpen belangrijk zijn en welke minder
belangrijk. Volgens Gibbs en Simpson (2004) pikken niet alle leerlingen dit op. De leerlingen
die dat in de les niet oppikken studeren doorgaans ook minder effectief.
In het Nederlandse onderwijs wordt er doorgaans op twee manieren getoetst;



summatief toetsen: een toets waar de leerling een cijfer voor krijgt
formatief toetsen: bijvoorbeeld een diagnostische toets aan het einde van een hoofdstuk
in het lesboek die de leerling zelf kan nakijken.

Door het geven van feedback op toetsen, krijgen leerlingen niet alleen inzicht of ze genoeg
geleerd hebben (hoeveel kennis ze over een bepaald onderwerp hebben), maar ook of ze op
de juiste manier geleerd hebben (Gibbs and Simpson, 2004). Door de toetsen klassikaal of
individueel te bespreken met behulp van OBIT krijgt een leerling in beide zaken inzicht en
kan de leerling de studievaardigheden aanpassen als dat wenselijk is. Tijdens de les kan ook
feedback gegeven worden op formatief toetsen. Bijvoorbeeld door begrippen in eigen
woorden te laten beschrijven en daarop feedback te geven. Deze feedback moet regelmatig
gegeven worden, moet specifiek zijn en niet te veel in één keer. De manier waarop effectieve
feedback gegeven kan worden is echter wel voor elk vak anders (Gibbs and Simpson, 2004).
Als een docent wil dat leerlingen gaan leren om inzicht te krijgen (integreren en toepassen bij
OBIT), moet de manier van lesgeven daar ook op afgestemd worden. Een voorbeeld om dit
te bereiken is dat de docent de leerlingen aanmoedigt om de lessen voor te bereiden. Dat
kan gedaan worden door een studiewijzer te maken waarin zowel de leerdoelen als de
planning vermeld staan. Als leerlingen de lesstof al bestudeerd hebben kan de instructie
tijdens de les meer gericht worden op het leggen van verbanden en kunnen de
verwerkingsopdrachten in de les ook meer gericht zijn op integreren en toepassen. Crowe et
al (2008) noemt dit “higher order cognitive skills”(HOCS), ofwel complexe
studievaardigheden (zie ook 4.4. pagina 12). Door de huiswerkopdrachten vervolgens zo te
maken dat daar ook HOCS voor nodig zijn, oefenen de leerlingen met HOCS en kunnen ze
deze naar verloop van tijd zelf inzetten. Door ze de verwerkingsopdrachten in de les in
groepen uit te laten werken (passende bij activerende didactiek) leren ze van elkaar en
kunnen ze thuis individueel efficiënter werken (Zoller, 2004).
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Afbeelding 1. De samenhang tussen de begrippen in hoofdstuk 3, gebaseerd op de inzichten van de Boer et al
(2012), France en Reeuwijk (2012), Gibbs en Simpson (2004), Livingston (2003), Martinez (2006), Mesie (2013),
Ross et al (2006) en Zoller (2004).
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4.4. Het OBIT model en zijn toepassingen.
OBIT
OBIT is een afkorting van de begrippen Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen.
Het OBIT model is een leerdoelentaxonomie die ontwikkeld is door APS (een commercieel
adviesbureau voor het onderwijs uit Utrecht) op basis van de taxonomie van Bloom (Mesie,
2013/ Kwakernaak 2013). Een leerdoelentaxonomie is een manier om verschillende
kennisniveaus/ denkniveaus in te delen.
Kwakernaak (2013, pagina 10) beschrijft het OBIT model als volgt: “… instrument om beter
zicht en vat te krijgen op de kwaliteit van onderwijsdoelen en toetsopgaven, door de
cognitieve activiteiten die in die doelen en toetsen gevraagd worden te benoemen en van
elkaar te onderscheiden”.
De OBIT codes worden door Mesie (2013) als volgt beschreven (voorbeelden zijn
toegevoegd ter verduidelijking):
O

Onthouden. De lesstof uit het hoofd leren en reproduceren. Bijvoorbeeld het
reproduceren van de formule van fotosynthese.

B

Begrijpen. De lesstof kan in eigen woorden uitgelegd worden. De leerling laat in een
herkenbare oefening zien dat de lesstof begrepen is. Bijvoorbeeld het koppelen van
een biologisch begrip aan een beschrijving.

I

Integreren. Het koppelen van nieuwe kennis aan bestaande kennis. Er worden
denkstappen gecombineerd. Deze denkstappen zijn gegeven of bekend. Bijvoorbeeld
het toepassen van kennis over ademhaling bij de mens in een context over ijle lucht.

T

Toepassen. De leerling moet verbanden leggen en zelf iets toevoegen. De
denkstappen worden niet (volledig) gegeven. Er is een creatief denkproces nodig. De
leerling creëert binnen een nieuwe en/of onvoorspelbare context. Bijvoorbeeld het
opzetten van een werkwijze van een biologisch experiment.

Reproductie en inzicht
Het systeem maakt onderscheid in reproductief leren (codes O en B) en inzichtelijk leren
(codes I en T). Als er alleen reproductief geleerd wordt is de kans klein dat leerling de lesstof
voor langere tijd onthoudt en leert hij de lesstof niet wendbaar te gebruiken (Mesie, 2013).
Reproductief leren vereist een minimum niveau van begrip, maar het toepassen van kennis
en kritisch nadenken vereisen een grote mate van begrip. In het artikel van Crowe et al
(2008) wordt onderscheid gemaakt tussen eenvoudige studievaardigheden (Lower Order
Cognitive Skills; LOCS) en complexe studievaardigheden (Higher Order Cognitive Skills;
HOCS). Doorgaans vinden leerlingen de HOCS het moeilijkst. De manier waarop
toetsvragen gesteld worden bepaalt voor een groot deel hoe leerlingen de lesstof
bestuderen. Als er bij toetsvragen geen HOCS nodig zijn, zullen leerlingen ook alleen LOCS
gebruiken bij het bestuderen van de lesstof. Andersom: als er in de les alleen geoefend
wordt met LOCS, dan zullen de leerlingen slecht presteren bij een toets waar HOCS vereist
zijn. Ze ontwikkelen zo geen inzicht in de lesstof (Crowe et al, 2008).
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Toepassingen van OBIT
OBIT is een model dat voor vele doeleinden in het onderwijs gebruikt kan worden (zie ook
afbeelding 2 pagina 14).












Het zorgt ervoor dat leerlingen de lesstof niet alleen reproduceren, maar ook verwerken
op een manier waarop de kennis blijft hangen en begrepen wordt. Het leren van een
begrippenlijst alleen is niet voldoende. De begrippen moeten ook toegepast kunnen
worden in nieuwe situaties. Er moeten verbanden gelegd worden.
Doorstroomcijfers verbeteren; als de cijfers van de eindexamens beter zijn, komen er
meer leerlingen in aanmerking om door te stromen naar een hoger schoolniveau. Dit
wordt vaak aangegeven door de onderwijsinspectie.
Determinatie en het onderbouwen van de determinatie. Leerlingen die vooral reproductief
leren en uit blijven vallen op de meer complexe toetsvragen (I en T –vragen) zullen
hoogstwaarschijnlijk beter presteren op een lager schoolniveau, zoals vmbo-T, kader
beroepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.
Tijdens leerlingenbesprekingen, rapportvergaderingen en overgangsvergaderingen. Het
advies van de docent kan met het OBIT model beter onderbouwd worden en uitgelegd
worden aan collega’s en aan ouders.
Het in kaart brengen van de capaciteiten van leerlingen. Door de toetsen van een leerling
die slecht presteert te analyseren volgens het OBIT model kan geïnventariseerd worden
waar de knelpunten liggen. Daarop kan eventueel bijgestuurd worden en kunnen
vervolgens de capaciteiten van de leerling bepaald worden.
Het verhogen van het leerrendement van de leerlingen; zie ook het vorige punt (Mesie,
2013).

Het OBIT model kan in alle schoolniveaus gebruikt worden en hoeft ook niet in de genoemde
volgorde toegepast te worden; er kan ook gestart worden met Toepassen en dan via
Integreren en Begrijpen naar Onthouden; dit is de “inductieve aanpak” (Mesie, 2013).
Het OBIT systeem implementeren
Om het OBIT systeem te kunnen gebruiken binnen de school is een schoolbrede OBIT
training nodig. Eventueel kunnen er “OBIT coaches” aangesteld worden die een aantal
vaksecties adviseren en controleren op de verhouding van OBIT in toetsen en eventueel het
aanpassen van toetsen (Mesie, 2013).
Het literatuuronderzoek heeft antwoord gegeven op de vraag wat studievaardigheden zijn,
hoe deze vaardigheden aangeleerd kunnen worden en waarom. Daarnaast is er een
antwoord gevonden op de vraag wat het OBIT systeem is en hoe het ingezet kan worden.
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Afbeelding 2. De toepassingen van het OBIT model in het schoolsysteem
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5. Onderzoeksvragen.
Hoofdvraag:
In hoeverre gaan leerlingen van de havo en het vwo gedurende een schooljaar nieuwe/
andere studievaardigheden gebruiken als ze inzicht krijgen in het OBIT model?
Toelichting: Leerlingen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze een tekort aan
studievaardigheden hebben (de Jonge- Witte, 2013). De verwachting is dat leerlingen hun
studievaardigheden zullen aanvullen en/of veranderen als ze zich er van bewust worden dat
er verschillende beheersingsniveaus zijn en dat daar ook verschillende studievaardigheden
bij ingezet kunnen worden. De bedoeling is dat de leerlingen deze verandering blijven
handhaven en niet na verloop van tijd terug vallen in “oude gewoonten”.
Deelvragen:
a) Welke studievaardigheden gebruiken de leerlingen aan het begin van het schooljaar bij
het bestuderen van de lesstof?
Toelichting: uit het onderzoek uit 2013 (de Jonge- Witte, 2013) blijkt dat leerlingen een zeer
beperkt aantal studievaardigheden gebruiken om de lesstof te bestuderen. Deze deelvraag
wordt gesteld om te bepalen wat de beginsituatie is. Aangezien de sectie biologie al voor de
start van dit onderzoek bezig was met deze aanpak, wordt er eerst geïnventariseerd wat de
beginsituatie in het schooljaar 2014/2015 is.
b)

In hoeverre zien leerlingen een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en de resultaten van een proefwerk?

Toelichting: zolang een leerling geen verband ziet tussen de gebruikte studievaardigheden
en zijn/haar studieresultaten, mag er verwacht worden dat ze ook minder- of niet
gemotiveerd zullen zijn om zelf een oplossing te zoeken. De bewustwording van dit verband
is essentieel om de interne motivatie van de leerlingen aan te wakkeren. Binnen de
biologiesectie wordt het OBIT model gecombineerd met het aanbieden van
studievaardigheden die specifiek passen bij een beheersingsniveau (een OBIT code).
Met het antwoord op deze deelvraag kan de beginsituatie bepaald worden, maar het levert
ook een bijdrage aan het onderbouwen van de keuzen van de biologiesectie om het invoeren
van het OBIT model te combineren met het aanbieden van specifieke studievaardigheden.
c) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen toegepast na het aanbieden van de
diverse studievaardigheden in de biologieles?
Toelichting: leerlingen moeten de kans krijgen om zelf te oefenen met verschillende
studievaardigheden (Martinez, 2006). Een bepaalde studievaardigheid kan passend zijn bij
een bepaald soort lesstof, maar het is de vraag of leerlingen deze studievaardigheid prettig
vinden en/of bereid zijn te gaan gebruiken. Zo wordt een beeld verkregen van welke
studievaardigheden daadwerkelijk door de leerlingen overgenomen worden.
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d) Bij hoeveel leerlingen leidt het uitleggen van het OBIT- model tot een veranderde inzet
van studievaardigheden?
Toelichting: als leerlingen het verband zien tussen het OBIT model en hun manier van leren,
zou dat kunnen leiden tot een verandering van het aantal of de soort studievaardigheden die
ze toepassen bij het studeren. Het percentage leerlingen dat daadwerkelijk veranderingen
laat zien in de gebruikte studievaardigheden is een indicatie voor de effectiviteit van de
aanpak van de biologiesectie ten aanzien van het combineren van het OBIT model en het
aanbieden van studievaardigheden. Het OBIT model helpt leerlingen om ingeoefende
studievaardigheden op de juiste manier in te zetten. Zonder het OBIT model is het voor
leerlingen veel moeilijker om te bepalen welke studievaardigheden passend zijn. Het
inoefenen van studievaardigheden in combinatie met het OBIT model kan de zelfstandigheid
van leerlingen met betrekking tot het bestuderen van lesstof versterken.
e) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen gebruikt na het evalueren van een
gemaakte toets met behulp van het OBIT model?
Toelichting: door een toets te evalueren met behulp van het OBIT model leren leerlingen om
te reflecteren op hun manier van studeren. Door een toets op deze manier te bespreken
krijgen ze inzicht in hun manier van studeren en handvatten om deze manier te verbeteren.
Door te meten of leerlingen ook daadwerkelijk iets veranderen wordt bepaald of deze aanpak
effectief is.
f)

Hoeveel leerlingen blijven na een half jaar nog steeds vernieuwde studievaardigheden
gebruiken?

Toelichting: de biologiesectie kiest er voor om veel energie te stoppen in het versterken van
de studievaardigheden van de leerlingen. Het is belangrijk om te meten wat de opbrengst is,
zodat bekeken kan worden of deze aanpak doorgezet kan worden of aanpassing nodig
heeft.
g) Welke redenen hebben de leerlingen, die teruggevallen zijn in hun oude
studievaardigheden, om niet vast te houden aan de nieuwe studievaardigheden?
Toelichting: om het effect van het aanbieden van studievaardigheden te meten, is het
relevant om te weten te komen waarom leerlingen eventueel terugvallen in oude gewoonten
voor wat betreft studievaardigheden. Hieruit zouden aanwijzingen gehaald kunnen worden
om het aanbieden van studievaardigheden te verbeteren.
h) In hoeverre vinden leerlingen dat het aanbieden van lessen over studievaardigheden in
combinatie met het OBIT model leidt tot betere studieresultaten?
Toelichting: de verwachting van de vakdocenten is dat er een verbetering zal optreden in de
studieresultaten. Als leerlingen zich bewust zijn van het eventuele succes van deze aanpak
zal de bereidheid om te investeren in het verbeteren van hun studievaardigheden
aangewakkerd worden en hun interne motivatie verhoogd worden.
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i)

In hoeverre merken de docenten in de bovenbouw veranderingen in de
studievaardigheden van de leerlingen?

Toelichting: de docenten besteden veel van hun voorbereidingstijd voor de lessen aan het
ontwikkelen van opdrachten om verschillende studievaardigheden aan te bieden. Zij brengen
relatief veel tijd door met de leerlingen in de klas en zullen daarom veranderingen
waarschijnlijk snel opmerken. Als de studievaardigheden van de leerlingen daadwerkelijk
verbeterd worden zal dat voor de docenten ook motiverend werken.
De doelstelling van dit onderzoek is om uit te zoeken of de studieresultaten van de leerlingen
verbeterd kunnen worden door ze er van bewust te maken dat er verschillende
beheersingsniveaus zijn met bijpassende studievaardigheden. De verwachting is dat, als dit
bewustzijn er eenmaal is, leerlingen zelfstandig passende- en effectieve studievaardigheden
kunnen inzetten bij het studeren.
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6. Methode van onderzoek.
Dit onderzoek is uitgevoerd van september 2014 tot en met maart 2015 (zie afbeelding 3).
In september 2014 is er in alle bovenbouwklassen biologie een enquête afgenomen (zie
bijlage 1), evenals in maart 2015 (zie bijlage 2). De eerste enquête had als doel de
beginsituatie vast te stellen, de tweede enquête had onder andere als doel te inventariseren
of leerlingen andere studievaardigheden zijn gaan gebruiken. Het betrof twee klassen 4vwo,
één klas 5 vwo, één klas 6 vwo, twee klassen 4 havo en drie klassen 5 havo; in totaal 217
leerlingen. De leerlingen hebben de enquêtes tijdens de biologieles ingevuld, waardoor er bij
beide enquêtes een grote respons was. Vanwege het grote aantal leerlingen is er gekozen
voor een gesloten enquête. Tevens is er in één van de klassen 4 vwo (in februari) nog een
extra enquête afgenomen. Dit om nog meer gedetailleerd te onderzoeken wat de mening van
de leerlingen is over het OBIT model. Er zijn in die maanden ook interviews afgenomen bij
alle bovenbouwdocenten.

Afbeelding 3. Tijdlijn van het onderzoek

Tussen september en maart zijn er studievaardigheden ingeoefend in de klas tijdens de
biologieles. Deze vaardigheden werden meestal ook benoemd tijdens de les:
Mindmap:

de leerlingen zetten de concepten uit het te bestuderen hoofdstuk in een
schema en verbinden de concepten onderling door verbanden te leggen
tussen de concepten. Deze verbanden worden begeleid door een
woord/zin.

Leerdoelen:

de leerlingen werken de leerdoelen, die de docent opstelt, op hun eigen
manier uit. De leerdoelen zijn voorzien van OBIT codes (zie paragraaf 4.4.
pagina 12 en bijlage 10) en bevatten specifieke werkwoorden, zoals:
“berekenen, in eigen woorden uitleggen, benoemen”. Zo weet de leerling
op welk beheersingsniveau de lesstof bestudeerd moet worden.

Aantekeningen: de leerlingen maken tijdens de les aantekeningen van de te bestuderen
lesstof. De leerling doet dat zelfstandig of op aanwijzing van de docent.
Schematiseren: de leerlingen maakt een schema van de te bestuderen lesstof. Dit betreft
een beperkt aantal concepten en is kleiner dan een mindmap.
Flashcards:

de leerlingen knipt flashcards uit die door de docent samengesteld zijn. De
begrippen/afbeeldingen die er op staan worden uit het hoofd geleerd. Het
juiste antwoord staat op de achterkant van het kaartje (zie bijlage 9).
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Tekenen:

de leerling maakt een enkele tekening of een serie tekeningen van een
biologisch proces. De tekening is al dan niet reeds in de basis opgezet door
de docent.

Begrippenlijst:

de leerling maakt een beschrijving in eigen woorden van alle
begrippen / concepten in de te bestuderen lesstof. Dit kunnen bijvoorbeeld
alle vetgedrukte woorden in de tekst van het lesboek zijn.

Leerposter:

de leerlingen zet op een A3 papier alle concepten uit het hoofdstuk. Dat
kan bijvoorbeeld in de vorm van schema’s, tekeningen of beschrijvingen.

Info op internet zoeken: de leerling zoekt op betrouwbare internetwebsites naar
verduidelijkende informatie over een te bestuderen concept. Dat kunnen
bijvoorbeeld ondersteunende begrippen zijn, of het concept zelf.
Filmpjes op internet zoeken: de leerling zoekt een filmpje op internet ter verduidelijking van
een concept. Het filmpje wordt bestudeerd en er worden zo nodig andere
studievaardigheden aan vast gekoppeld, zoals het maken van een schema
of begrippenlijst. De link naar het filmpje kan ook in de PowerPoint van de
docent staan.
Afbeeldingen op internet zoeken: de leerling zoekt op internet naar een geschikte afbeelding
ter verduidelijking van de lesstof, of om de lesstof te leren integreren in een
afbeelding die de leerlingen nog niet eerder gezien heeft.
Podcasts:

de leerling zoekt op internet naar video’s van docenten die uitleg geven
overeen concept. Deze video wordt bekeken/beluisterd en bestudeerd door
bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

Animaties:

de leerling zoekt op internet naar animaties over een biologisch proces en
bestudeert deze. Eventueel maakt de leerling een schema, aantekeningen
of tekening.

PowerPoint docent: de leerling neemt de PowerPoint die de docent in de les gebruikt heeft
opnieuw door. De PowerPoint bevat o.a. kernachtige informatie over de
concepten binnen een context, leervragen en internetlinkjes.
Lesmateriaal op ELO: dit kunnen diverse lesmaterialen zijn; bijvoorbeeld een conceptmap,
oefenopgaven, recontextualisatieopdrachten of flashcards.
Filmpjes van de docent: dit zijn filmpjes over een concept en/of context die de docent
geselecteerd heeft.
Lesboek:

de leerling bestudeert de lesstof uit het lesboek op zijn eigen manier.

N.B: De studievaardigheid “samenvatten” werd niet ingeoefend, omdat de docenten deze
studievaardigheid als ineffectief beschouwen.
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Het antwoord op de hoofdvraag is gevonden door het beantwoorden van een aantal
deelvragen.
De hoofdvraag:
In hoeverre gaan leerlingen van de havo en het vwo gedurende een schooljaar nieuwe/
andere studievaardigheden gebruiken als ze inzicht krijgen in het OBIT model?
Deelvragen:
a) Welke studievaardigheden gebruiken de leerlingen tot nu toe bij het bestuderen van de
lesstof?
Om te bepalen welke studievaardigheden leerlingen gebruiken bij de start van dit onderzoek
werd in een digitale enquête (zie bijlage 1) de volgende vraag gesteld: “welke
studievaardigheden zet je in bij het bestuderen van de lesstof?”
De leerlingen konden kiezen uit de volgende studievaardigheden (zie ook pagina 18 en 19):
mindmappen
samenvatting
leerdoelen
aantekeningen
schematiseren
flashcards
tekenen
begrippenlijst
leerposter

info op internet zoeken
filmpjes op internet zoeken
afbeeldingen op internet zoeken
podcasts
animaties op internet zoeken
PowerPoint van docent
lesmateriaal op ELO
filmpjes van docent
lesboek

De leerling kregen de mogelijkheid om nog een andere studievaardigheid in te vullen onder
het kopje “andere”. Vervolgens werd per studiejaar en leerjaar geteld hoeveel leerlingen
gebruik maken van welke studievaardigheden. Deze aantallen werden vervolgens
omgerekend naar percentages om ze onderling te kunnen vergelijken (het aantal leerlingen
per klas is immers niet gelijk). Daarna is er een top vijf van studievaardigheden samen
gesteld per schooljaar en niveau.
b) In hoeverre zien leerlingen een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en de resultaten van een proefwerk?
De bereidheid van leerlingen om andere studievaardigheden te gaan gebruiken is afhankelijk
van het inzicht van de leerlingen in het verband tussen studievaardigheden en hun
studieresultaten. Er is bewust gekozen om de studieresultaten zelf niet te analyseren, omdat
er in het schooljaar 2014/2015 ook een nieuwe druk van de lesmethode ingevoerd is.
Toetsresultaten kunnen daarom niet vergeleken worden met de resultaten van een
voorgaand schooljaar. Tevens worden studieresultaten sterk beïnvloed door vele factoren
die binnen het bereik van dit onderzoek niet allemaal te analyseren zijn.
Als alternatief is gekozen om de leerlingen in de digitale enquête te vragen naar het verband
tussen studievaardigheden en hun studieresultaten.
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De vraag luidde als volgt: “vind je dat de studievaardigheden die je nu gebruikt, bijdragen
aan het behalen van goede studieresultaten?”
De leerlingen konden de volgende antwoorden aanvinken:





Ja, mijn studieresultaten zijn goed omdat ik de juiste studievaardigheden inzet
Nee, ik zou andere studievaardigheden moeten gebruiken
Nee, ik weet niet wat ik daar aan moet doen
Studievaardigheden hebben niets te maken met studieresultaten

Als één van de eerste drie antwoorden gekozen werd, werd dat beschouwd als zijnde dat de
leerling een verband ziet tussen de gebruikte studievaardigheden en zijn studieresultaten.
Alleen het laatste antwoord werd beschouwd als zijnde dat de leerling geen verband ziet
tussen studievaardigheden en de studieresultaten.
Het aantal studenten dat koos voor de eerste drie opties werden per leerjaar en niveau bij
elkaar opgeteld en omgerekend naar percentages, zodat de waarden onderling vergeleken
konden worden.
c) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen toegepast na het aanbieden van de
diverse studievaardigheden in de biologieles?
Tijdens de biologielessen laten alle docenten bewust verschillende studievaardigheden zien
die passend zijn bij de lesstof (zie pagina 18 en 19 en bijvoorbeeld de flashcards in
bijlage 9). Leerlingen oefenen dus in ieder geval tijdens de les deze studievaardigheden in.
Het doel van deze aanpak is dat leerlingen ontdekken welke studievaardigheden bij hen
passen, welke passend zijn bij bepaalde lesstof en welke ze eventueel kunnen overnemen.
Eén van de conclusies uit het literatuuronderzoek was dat het automatiseren van
studievaardigheden er voor kan zorgen dat leerlingen een hoger denkniveau kunnen
bereiken. Ook dit is een goede reden om studievaardigheden in te oefenen tijdens de les (zie
ook 4.2 en 4.3. op pagina 7 tot en met 9).
De leerlingen konden in digitale enquête 2 (zie bijlage 2) zelf een antwoord invullen op de
volgende vraag:
“Heb je studievaardigheden overgenomen die jouw docent in de les heeft laten zien?”
De antwoorden op deze vraag zijn in categorieën ondergebracht en samengevat in een
tabel. Alleen de top vijf van meeste overgenomen studievaardigheden is in de tabel
opgenomen.
d) Bij hoeveel leerlingen leidt het uitleggen van het OBIT model tot een veranderde inzet
van studievaardigheden?
Tijdens de biologieles wordt het OBIT model op meerdere manieren gebruikt. Bijvoorbeeld bij
het bespreken van een verwerkings- of huiswerkopdracht kan de bijpassende OBIT code
genoemd worden. Bij het opgeven van leerwerk als huiswerk kan vermeld worden op welk
beheersingsniveau de lesstof bestudeerd moet worden en kunnen de leerdoelen worden
voorzien van een OBIT code. Zo leren de leerlingen gaandeweg hoe het systeem werkt en
krijgen ze inzicht in hun eigen studievaardigheden.
Om te kunnen bepalen of deze aanpak werkt werd in digitale enquête 2 (zie bijlage 2) de
volgende vraag gesteld:
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“Gebruik je OBIT om te bepalen welke studievaardigheid je nodig hebt bij het bestuderen
van de lesstof?”
De leerlingen konden kiezen uit de volgende antwoorden:





Ja, ik volg de adviezen van de docent op
Ja, ik gebruik daarvoor de leerdoelen die voorzien zijn van een OBIT code
Nee, ik weet niet hoe ik dat moet toepassen
Nee, ik heb dat niet nodig

Het aantal leerlingen dat koos voor de eerste drie antwoorden werden per leerjaar en niveau
bij elkaar opgeteld en omgerekend naar percentages, zodat de klassen onderling vergeleken
konden worden.
e) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen gebruikt na het evalueren van een
gemaakte toets met behulp van het OBIT model?
Bij het bespreken van een toets wordt er door de leerlingen een OBIT- scoreformulier
ingevuld (zie bijlage 7). Het doel van dit formulier is om de leerlingen te laten inventariseren
bij welke soort vragen ze de meeste fouten maken. Op het formulier staan ook tips ten
aanzien van het gebruik van specifieke studievaardigheden bij elke OBIT code (zie bijlage 7
en 8). De leerling krijgt op deze manier feedback op zijn manier van studeren en kan
daardoor zijn studieresultaten mogelijk verbeteren.
In enquête 2 (zie bijlage 2) werd de volgende vraag gesteld:
“Zorgt het gebruik van OBIT bij het bespreken van toetsen ervoor dat je andere
studievaardigheden gaat inzetten?”
Door deze vraag te stellen bleek achteraf geen antwoord verkregen te zijn op de deelvraag.
Daarom is in één vierde klas vwo een extra enquête afgenomen tijdens het bespreken van
een toets (zie bijlage 5). Er is geïnventariseerd welke studievaardigheden overgenomen
worden of welke de leerlingen van plan zijn over te nemen. Deze aantallen zijn omgerekend
naar percentages.
f)

Hoeveel leerlingen blijven na een half jaar nog steeds vernieuwde studievaardigheden
gebruiken?

In enquête 2 (zie bijlage 2) werden de volgende vragen gesteld:
“Heb je studievaardigheden overgenomen die jouw docent in de les heeft laten zien?”
“Zorgt het gebruik van OBIT bij het bespreken van toetsen ervoor dat je andere
studievaardigheden gaat inzetten?”
Als beide vragen met “nee” beantwoord werden is ervan uit gegaan dat de leerling de
studievaardigheden niet veranderd heeft. Als de leerling minimaal één vraag met “ja”
beantwoord heeft, dan is er van uit gegaan dat de leerling (nieuwe) studievaardigheden heeft
overgenomen. Dit aantal leerlingen per klas en schoolniveau is bij elkaar opgeteld en
omgerekend naar percentages om een onderlinge vergelijking te kunnen maken.
Welke redenen hebben de leerlingen, die teruggevallen zijn in hun oude studievaardigheden,
om niet vast te houden aan de nieuwe studievaardigheden?
Als leerlingen nieuwe studievaardigheden aanleren wil dat niet zeggen dat ze die ook blijven
gebruiken. Om er achter te komen wat de reden is dat nieuwe studievaardigheden niet
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blijvend gebruikt worden werd in digitale enquête 2 (zie bijlage 2) de volgende vraag gesteld:
“Heb je studievaardigheden overgenomen die jouw docent in de les heeft laten zien?” Als de
leerlingen bij deze vraag kozen voor antwoordmogelijkheid “nee”, konden ze ook invullen wat
de reden daarvan was. Deze redenen werden in een tabel opgenomen, waarbij zinnen met
dezelfde strekking teruggebracht werden tot één zin.
Per antwoord werden de aantallen ongerekend naar percentages om de waarden onderling
te kunnen vergelijken.
g) In hoeverre vinden leerlingen dat het aanbieden van lessen over studievaardigheden in
combinatie met het OBIT model leidt tot betere studieresultaten?
Tijdens de schooljaren 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015 zijn lessen gegeven over
studievaardigheden in de klassen 3vwo en voor de instromers van 4 vmbo naar 4 havo (zie
bijlage 6). Dit waren verplichte, eenmalige lessen. Om te inventariseren of leerlingen deze
lessen nuttig vinden werden in digitale enquête 2 (zie bijlage 2) de volgende vragen gesteld:




Heb je (in de afgelopen jaren) een les over studievaardigheden gevolgd?
Vind je een les over studievaardigheden nuttig?
Vind je dat je met behulp van OBIT betere studievaardigheden kunt behalen?

Er werd per klas en niveau geteld hoeveel leerlingen antwoord gaven op deze drie vragen.
De aantallen werden vervolgens omgerekend naar percentages om de waarden onderling te
kunnen vergelijken.
h) In hoeverre merken de docenten in de bovenbouw veranderingen in de
studievaardigheden van de leerlingen?
Het invoegen van de verschillende studievaardigheden in de les zodat de leerlingen er mee
kunnen oefenen, heeft de docenten erg veel tijd en inspanning gekost. Om te inventariseren
welk effect deze aanpak heeft is er via enquête 2 gekeken wat de leerlingen hierover
aangeven. Daarnaast is naar de mening van de docenten gevraagd. De gegevens werden
verzameld door middel van een tweetal interviews met de drie docenten die les geven aan
de bovenbouwklassen. Het eerste interview werd in september 2014 afgenomen (zie bijlage
3) om de beginsituatie te bepalen ten aanzien van het gebruik van het OBIT systeem en het
aanleren van studievaardigheden aan de leerlingen. Het tweede interview (zie bijlage 3)
werd in februari 2015 afgenomen om te inventariseren wat de opbrengsten waren.
Er werd gekozen voor een semi- gestructureerd interview omdat dan dieper ingegaan kon
worden op de vragen en ook ter plekke relevante vragen toegevoegd konden worden als dat
nodig was. Tevens kon geanticipeerd worden op de vragen van eerder afgenomen
interviews. De interviews werden opgenomen met behulp van een smartphone en
vervolgens uitgetypt door een transcriptiebedrijf.
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7. Resultaten en conclusies.
7.1. Resultaten
a) Welke studievaardigheden gebruiken de leerlingen tot nu toe bij het bestuderen van de
lesstof?
studievaardigheid
Lesboek
PowerPoint van docent
Samenvatting
Begrippenlijst
Aantekeningen
Lesmateriaal op ELO

havo 4
n = 52
36 (70%)
36 (70%)
36 (69%)
36 (69%)
33 (63%)

havo 5
n = 63
58 (92%)
39 (62%)
36 (57%)
42 (66%)
39 (62%)

vwo 4
n = 41
37 (90%)
40 (97%)
31 (76%)
33 (81%)
32 (78%)

vwo 5
n = 27
23 (86%)
23 (86%)
19 (71%)

vwo 6
n = 25
23 (92%)
22 (89%)
17 (69%)

23 (86%)
19 (71%)

20 (81%)
18 (73%)

Tabel 7.1 De 5 meest gegeven antwoorden op de enquêtevraag (enquête 1, september 2014):
“welke studievaardigheden zet je in bij het bestuderen van de lesstof?”

In tabel 7.1 staan de vijf meest gebruikte studievaardigheden (in september 2014) per
schoolniveau en leerjaar. Een lege cel in de tabel geeft aan dat deze studievaardigheid voor
die klassen niet binnen de top vijf van de meest gegeven antwoord viel.
Uit de antwoorden blijkt dat 62 tot 76% van de leerlingen een samenvatting maakt. Tussen
de 63 tot 86% van de leerlingen maakt aantekeningen.
De havoleerlingen maken in beide klassen ook een begrippenlijst, het valt op dat deze
studievaardigheid bij de leerlingen van 5 en 6 vwo niet bij de vijf meest gegeven antwoorden
behoort en in de andere klassen wel. De PowerPoint van de docent staat altijd onder de
lesmaterialen op de elektronische leeromgeving (ELO). Aangenomen wordt dat de leerlingen
die gekozen hebben voor het antwoord: “lesmaterialen op ELO”, daarbij ook de PowerPoint
van de docent gebruiken. De verwachting was dat alle leerlingen ook uit hun lesboek leren
(dan zou de respons op deze studievaardigheid 100% zijn). Dat blijkt niet zo te zijn. De reden
hiervan is in de onderzoek niet verder onderzocht.
De minst gebruikte studievaardigheden zijn de flashcards en de leerposter (0 – 2,4%). Ook
de leerdoelen worden niet intensief gebruikt (2,4 – 7,7%). Alle andere studievaardigheden
worden door een minderheid (32,1%) van de leerlingen gebruikt. De enige uitzondering
hierbij geldt voor de studievaardigheid “filmpjes op internet opzoeken” bij leerlingen van 6
vwo. Voor de volledige tabel: zie bijlage 4.
b) In hoeverre zien leerlingen een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en de resultaten van een proefwerk?
Tabel 7.2. Het aantal bovenbouwleerlingen dat bevestigend geantwoord heeft op de
enquêtevraag: “vind je dat de studievaardigheden die je nu gebruikt bijdragen aan het
behalen van goede studieresultaten?”
Klas
4 havo
5 havo
4 vwo
5 vwo

(n = 52)
(n = 63)
(n = 41)
(n = 27)

Aantal en Percentage (%)
45 (87%)
57 (90%)
34 (83%)
26 (96%)
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6 vwo (n = 25)

24 (96%)

Tabel 7.2

In tabel 7.2 is te zien dat 87 tot 96% van de leerlingen een verband ziet tussen de
studievaardigheden die ze gebruiken en hun studieresultaten. De 4e klassen (zowel havo als
vwo) scoren hierin het laagst.
c)

Welke studievaardigheden worden door de leerlingen toegepast na het aanbieden van de
diverse studievaardigheden in de biologieles?

Studievaardigheid
PowerPoints
aantekeningen
filmpjes docent
animaties internet
mindmappen
info op internet
samenvatten
ELO
leerdoelen
tekenen

4 havo
n = 52
5 (10%)
5 (10%)

5 havo
n = 63
10 (16%)
5 (8%)

7 (13%)
8 (13%)
3 (6%)

7 (11%)
3 (5%)

4 (8%)

4 vwo
n= 41
5 (1%)

3 (8%)
5 (12%)
3 (8%)

5 vwo
n =27
4 (15%)

6 vwo
n = 25
2 (8%)

5 (19%)

5 (20%)
4 (16%)

9 (34%)
2 (8%)

1 (4%)
1 (4%)

7 (16%)

4 (15%)
2 (8%)

1 (4%)

Tabel 7.3 De vijf meest gekozen studievaardigheden bij de enquêtevraag: “heb je studievaardigheden
overgenomen die jouw docent in de les heeft laten zien?”

Tabel 7.3 laat zien dat door leerlingen van alle klassen de PowerPoint van de docent als
studievaardigheid overgenomen wordt. Opvallend is dat de internetvaardigheden (zoals
PowerPoint op ELO, filmpjes en animaties op internet en het opzoeken van informatie op
internet) in elke klas door een aantal leerlingen overgenomen worden. Het maken van
aantekeningen wordt alleen overgenomen door leerlingen van de havo (zowel 4 als 5 havo),
terwijl het gebruik van filmpjes die de docent op ELO zet weer meer door leerlingen van 5 en
6 vwo overgenomen worden. Een aantal studievaardigheden wordt overgenomen door een
klein aantal leerlingen (< 15%): leerdoelen, schematiseren, Binas gebruiken, in eigen
woorden uitleggen, na de les alles herhalen, afbeeldingen op internet zoeken,
verwerkingsopdrachten opnieuw maken, begrippenlijst maken, conceptmap maken, een
samenvatting maken, podcasts zoeken op internet, herhalen, veel schrijven en flashcards
maken.
Opgemerkt moet worden dat leerlingen wellicht al een aantal (effectieve) studievaardigheden
gebruiken en er nog enkele overgenomen hebben van de docent, denk bijvoorbeeld aan het
maken van een mindmap. De getallen mogen dus niet geïnterpreteerd worden als zijnde de
enige studievaardigheden die de leerlingen gebruiken (zie voor de volledige tabel bijlage 4).

27

d) Bij hoeveel leerlingen leidt het uitleggen van het OBIT- model tot een veranderde inzet
van studievaardigheden?
Klas
4 havo (n = 52)
5 havo (n = 63)
4 vwo (n = 41)
5 vwo (n = 27)
6 vwo (n = 25)

Aantal en percentage (%)
17(33%)
15(24%)
15(37%)
12(44%)
1 (4%)

Tabel 7.4 Het aantal leerlingen dat bevestigend heeft geantwoord op de enquêtevraag: “Gebruik je OBIT
om te bepalen welke studievaardigheid je nodig hebt bij het bestuderen van de lesstof?”

Tabel 7.4. laat zien dat in alle klassen, behalve in 6 vwo (1 leerling is te verwaarlozen)
tussen de 24 en 44% van de leerlingen OBIT gebruikt om te bepalen welke
studievaardigheden nodig zijn bij het bestuderen van de lesstof.
e) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen gebruikt na het evalueren van een
gemaakte toets met behulp van het OBIT model?
Antwoord
Oefenen op biologie
oefenwebsites
Opdrachten opnieuw maken
Filmpjes op internet kijken
Mindmaps maken
tekenen
PowerPoint docent bekijken
Schematiseren
Lessen voorbereiden
Samenvatting maken
Meer in eigen woorden
beschrijven
Terug lezen in vorige
hoofdstukken
Begrippenlijst maken

Veranderd
Aantal
8 (29%)

Van plan om te veranderen
aantal
4 (14%)

1 (4%)
3 (11%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)

1 (4%)
1 (4%)

2 (7%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
2 (7%)

Tabel 7.5 Het aantal leerlingen van klas v4b dat naar aanleiding van (één van de) eerdere evaluaties heeft
aangegeven dat ze iets veranderd hebben in de manier van leren en het aantal leerlingen dat aangeeft van
plan te zijn om iets te veranderen in de manier van leren (N=28).

Tabel 7.5. laat zien dat de studievaardigheden die de leerlingen over (gaan) nemen
voornamelijk te maken hebben met het internet (oefenwebsites, filmpjes, PowerPoint op
ELO. Er worden in mindere mate ook wel andere studievaardigheden overgenomen, maar
dan gaat het telkens om 1 a 2 leerlingen. Als leerlingen aangeven dat ze het van plan zijn,
zou het kunnen dat ze dat alsnog niet doen. Deze aantallen geven echter wel weer dat
leerlingen er zich wel van bewust worden waar voor hen de knelpunten zitten ten aanzien
van studievaardigheden. Leerlingen konden meerdere antwoorden aankruisen.
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f)

Hoeveel leerlingen blijven na een half jaar nog steeds vernieuwde studievaardigheden
gebruiken?

Klas
4 havo (n = 52)
5 havo (n = 63)
4 vwo (n = 41)
5 vwo (n = 27)
6 vwo (n = 25)

Aantal en percentage (%)
36 (69%)
53 (84%)
28 (68%)
16 (59%)
15 (60%)

Tabel 7.6 Het aantal leerlingen per klas en schoolniveau dat vernieuwde studievaardigheden gebruikt.

Tabel 7.6. laat zien dat 59 tot 84% van de leerlingen in de bovenbouw in maart vernieuwde
studievaardigheden gebruikt. Het valt op dat de leerlingen van 5 havo hierbij het hoogste
scoren.
g) Welke redenen hebben de leerlingen die teruggevallen zijn in hun oude
studievaardigheden, om niet vast te houden aan de nieuwe studievaardigheden?
Redenen
Geen zin
Alleen het boek is prima
Ik leer liever op mijn eigen manier
overbodig
Dat werkt bij mij niet
Koste te veel tijd
Ik maak toch liever een samenvatting

4 havo
n = 52
1 (2%)
4 (8%)
4 (8%)
1 (2%)

5 havo
n = 63

3 (4%)

4 vwo
n = 41

1 (2%)
4 (9%)
5 (12%)
1 (2%)
1 (2%)

5 vwo
n = 27

6 vwo
n = 25

1 (4%)

1 (4%)
2 (8%)

1 (4%)

Tabel 7.7 Redenen die bovenbouwleerlingen noemen om niet vast te houden aan nieuwe
studievaardigheden.

Tabel 7.7 laat zien dat leerlingen die een reden opgegeven hebben voornamelijk in klas 4
(havo en vwo) zitten. Er is wel een verschil tussen 4 havo en 4 vwo: in 4 havo wordt
aangegeven dat uit het boek leren (4 leerlingen) voldoende is of dat ze liever op hun eigen
manier leren (4 leerlingen). In 4 vwo wordt als reden opgegeven dat ze het overbodig vinden
(4 leerlingen) of dat de aanpak bij hen niet werkt (5 leerlingen).
Verder valt op dat er op elk schoolniveau enkele leerlingen zeggen dat ze het overbodig
vinden. Het totale aantal leerlingen dat vindt dat ze geen nieuwe studievaardigheden nodig
hebben klein is; 11 leerlingen van de 217 leerlingen (5%). In de tabel is alleen het aantal
leerlingen opgenomen dat een antwoord ingevuld hebben bij de enquête.
h) In hoeverre vinden leerlingen dat het aanbieden van lessen over studievaardigheden in
combinatie met het OBIT model leidt tot betere studieresultaten?
Item
Les studievaardigheden gevolgd
Les studievaardigheden nuttig
m.b.v. OBIT betere studieresultaten

4havo
n = 52
8 (15%)
29 (56%)
27 (52%)

5havo
n = 63
16 (25%)
32 (51%)
27 (43%)

4vwo
n = 41
20 (49%)
17 (42%)
24 (59%)

5vwo
n = 27
10 (36%)
16 (60%)
9 (32%)

6vwo
n = 25
9 (36%)
15 (60%)
8 (32%)

Tabel 7.8 De mening van de bovenbouwleerlingen over de les over studievaardigheden en het OBIT
model naar aanleiding van de volgende enquêtevragen (zie bijlage 2):
“Heb je (in de afgelopen jaren) een les over studievaardigheden gevolgd?”
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“Vind je een les over studievaardigheden nuttig?”
“Vind je dat je met behulp van OBIT betere studievaardigheden kunt behalen?”

In tabel 7.8 is te lezen 49% van de leerlingen uit 4 vwo aangeeft dat ze een les over “leren
leren” gevolgd hebben. Dat is opmerkelijk omdat alle leerlingen van 4 vwo deze les verplicht
gevolgd hebben in het schooljaar 2013/2014. De andere leerlingen hebben deze lessen niet
verplicht of in deze vorm gehad.
Bij alle leerjaren geeft een hoog percentage leerlingen aan dat ze een dergelijke les nuttig
zouden vinden. Op de vraag: “vind je dat je met behulp van OBIT je studieresultaten kunt
verbeteren?” geeft 32% tot 59% van de leerlingen een positief antwoord. De hoogste
percentages zijn bij de 4e klassen te zien. Opgemerkt moet worden dat de leerlingen uit 5 en
6 vwo aangeven dat ze OBIT niet gebruiken voor het verbeteren van hun
studievaardigheden. Dit hoeft niet te betekenen dat ze dat niet willen. Het kan betekenen dat
ze hun studievaardigheden niet meer hoeven te verbeteren.
i)

In hoeverre merken de docenten in de bovenbouw veranderingen in de
studievaardigheden van de leerlingen?

Docent
N

M

H

Zijn leerlingen andere
studievaardigheden gaan gebruiken?
“Ik geloof niet dat de leerlingen het veel
anders gaan doen zijn in dit afgelopen jaar.
Enkele leerlingen zijn door onze aanpak
met studievaardigheden en OBIT wel
anders gaan leren. Als je ze van hun oude,
ineffectieve studievaardigheden kunt
afbrengen worden hun cijfers niet
beter/slechter.
Filmpjes kijken op internet; ze weten niet
welke filmpjes ze op moeten zoeken (zien
door de bomen het bos niet meer”
“Er is bij een klein aantal leerlingen wel een
verschuiving.
Een aantal leerlingen zet nu wel meer
studievaardigheden in, zoals zelf op zoek
gaan op internet naar filmpjes en
examenvragen.
Leerlingen kunnen niet mindmappen”
“De studievaardigheden die leerlingen
(zichzelf) in de onderbouw aangeleerd
hebben zeer hardnekkig vast zitten, ze
vinden het heel moeilijk/ kunnen het niet om
de studievaardigheden te veranderen,
ondanks dat ze onvoldoendes halen.
Ze zijn vaak niet bereid om dat te proberen”

Welke studievaardigheden zetten
leerlingen in?
“Samenvatting; hoe zwakker voor biologie,
hoe vaker ze een samenvatting gebruiken/
maken”

“Leerlingen vallen vaak terug op het
maken van samenvattingen, is nog steeds
heel populair.
Dat is heel erg verschillend: de één
gebruikt alleen het lesboek en de ander
wel 7 verschillende soorten
studievaardigheden”
“Lesboek en samenvatting. Ze beginnen
te laat met leren dus komen ze niet toe
aan internet e.d.
Leerlingen die dreigen te blijven zitten
geven het op: gebruiken geen (nieuwe)
studievaardigheden meer”

Tabel 7.9 9 De veranderingen die bovenbouwdocenten merken ten aanzien van de studievaardigheden
van de bovenbouwleerlingen.

In tabel 7.9 is te lezen dat de docenten denken dat een klein percentage leerlingen hun
studievaardigheden verandert door het gebruik van het OBIT model. De meeste leerlingen
gebruiken volgens de docenten nog steeds een samenvatting. Een docent geeft aan dat
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leerlingen niet kunnen mindmappen, ook niet als het in de klas geoefend wordt. Verder
geven de docenten aan dat leerlingen niet snel van hun oude studievaardigheden af willen/
durven te stappen.
Vergelijking studievaardigheden
In september 2014 en maart 2015 is er een inventarisatie gemaakt van de meest gebruikte
studievaardigheden. Door de resultaten met elkaar te vergelijken wordt zichtbaar of er
verschuivingen zijn in de soort studievaardigheden die gebruikt worden door de leerlingen.
studievaardigheid

Samenvatting
Aantekeningen
Begrippenlijst
Filmpjes internet
PowerPoint van docent
Lesmateriaal op ELO
Filmpjes docent
Lesboek

4havo
n = 52
9/2014
36 (69%)
33 (63%)
36 (69%)
36 (70%)

36 (70%)

4 havo
n = 52
3/2015
37 (71%)
50 (96%)
33 (63%)

5 havo
n = 63
9/2014
39 (62%)
42 (66%)
36 (57%)

5 havo
n = 63
3/2015
43 (68%)
53 (84%)
38 (60%)
51 (81%)

33 (63%)
27 (52%)

39 (62%)

42 (81%)

58 (92%)

23 (67%)
53 (84%)

Tabel 7.10 Een vergelijking van de meest gebruikte studievaardigheden in september 2014 en maart 2015
door havoleerlingen.

Studievaardigheid
Samenvatting
Leerdoelen
Aantekeningen
Begrippenlijst
Filmpjes internet
PowerPoint van docent
Lesmateriaal op ELO
Filmpjes docent
Lesboek

4 vwo
n = 41
9/2014
31 (76%)

5 vwo
n = 27
9/2014
19 (71%)

5 vwo
n = 27
3/2015
17 (63%)

6 vwo
n = 25
9/2014
17 (69%)

6 vwo
n = 25
3/2015
16 (64%)

32 (78%)
33 (81%)

4 vwo
n = 41
3/2015
37 (90%)
34 (83%)
40 (98%)
30 (73%)

23 (86%)

23 (85%)

20 (81%)

23 (92%)

40 (97%)

35 (86%)

23 (86%)

22 (89%)

19 (76%)
21 (84%)

19 (71%)

27
(100%)
15 (56%)

23 (86%)

21 (78%)

23 (92%)

37 (90%)

34 (83%)

18 (73%)

18 (72%)
17 (68%)
17 (68%)

Tabel 7.11 Een vergelijking van de meest gebruikte studievaardigheden in september 2014 en maart 2015
door vwo leerlingen.

Uit tabel 7.10 en tabel 7.11 blijkt dat het maken van een samenvatting onverminderd populair
blijft. Het is opvallend dat er in 4 vwo ook veel gebruik gemaakt wordt van de leerdoelen en
in de andere klassen minder. Het maken van aantekeningen scoort ook hoog in alle klassen
en in klas 4 wordt er nog vaak een begrippenlijst gemaakt. In alle klassen worden de
internetvaardigheden veel benut; hieronder worden gerekend het opzoeken van filmpjes en
animaties op internet of ELO bedoeld en de lesmaterialen van ELO. Net als bij enquête 1
blijken niet alle leerlingen hun lesboek te gebruiken bij het leren.
De volledige tabellen zijn opgenomen in bijlage 4.
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7.2. Conclusie.
a) Welke studievaardigheden gebruiken de leerlingen tot nu toe bij het bestuderen van de
lesstof?
Leerlingen van de bovenbouw gebruiken (aan het begin van het onderzoek) als
studievaardigheden in alle klassen voornamelijk de lesmaterialen op ELO (inclusief de
PowerPoint van de docent), een samenvatting maken, aantekeningen en het lesboek.
In de havo klassen en 4 vwo worden nog begrippenlijsten gemaakt, in 5 en 6 vwo niet meer.
Leerlingen maken geen gebruik van flashcards en een leerposter. Alle andere
studievaardigheden worden door enkele leerlingen per klas gebruikt.
b) In hoeverre zien leerlingen een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en de resultaten van een proefwerk?
87 tot 96% van de leerlingen ziet een verband tussen studievaardigheden en hun
studieresultaten. In 4 havo en 4 vwo zijn de percentages lager dan in de hogere klassen;
resp. 87% en 83%. De hoogste percentages worden in 5 en 6 vwo gezien; 96%.
c) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen toegepast na het aanbieden van de
diverse studievaardigheden in de biologieles?
De studievaardigheden die met internet te maken hebben (PowerPoint, lesmaterialen op
ELO) worden het meeste overgenomen. In 4 en 5 havo wordt ook het maken van
aantekeningen overgenomen. In 4 havo en 4 vwo wordt het mindmappen ook overgenomen.
Het gebruik van de leerdoelen wordt in mindere mate overgenomen.
d) Bij hoeveel leerlingen leidt het uitleggen van het OBIT- model tot een veranderde inzet
van studievaardigheden?
Tussen de 24 en 44% van de leerlingen van de havo en vwo gebruikt OBIT om te bepalen
welke studievaardigheden nodig zijn bij het bestuderen van de lesstof. Opvallend is dat de
leerlingen van 5 vwo dit het meeste gebruiken en de leerlingen van 6 vwo niet.
e) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen gebruikt na het evalueren van een
gemaakte toets met behulp van het OBIT model?
De studievaardigheden die leerlingen van 4 vwo over (gaan) nemen hebben voornamelijk te
maken met het internet (oefenwebsites, filmpjes, PowerPoint op ELO).
f)

Hoeveel leerlingen blijven na een half jaar nog steeds vernieuwde studievaardigheden
gebruiken?

59 tot 84% van de leerlingen in de bovenbouw gebruikt in maart nog steeds vernieuwde
studievaardigheden. Hierbij springt 5 havo er uit; hier zeggen de meeste leerlingen dat ze
vernieuwde studievaardigheden gebruiken.
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g) Welke redenen hebben de leerlingen, die teruggevallen zijn in hun oude
studievaardigheden, om niet vast te houden aan de nieuwe studievaardigheden?
Er is een klein aantal leerlingen dat aangeeft geen nieuwe studievaardigheden te gebruiken.
Zij geven als reden daarvoor op, dat het boek leren voldoende is, dat ze liever op hun eigen
manier leren, dat ze het overbodig vinden of dat ze vinden dat de aanpak bij hen niet werkt.
h) In hoeverre vinden leerlingen dat het aanbieden van lessen over studievaardigheden in
combinatie met het OBIT model leidt tot betere studieresultaten?
Ongeveer de helft van de leerlingen geeft aan dat ze een les over “leren leren” nuttig vinden.
Vooral de leerlingen uit klas vier geven aan dat ze OBIT gebruiken om hun
studievaardigheden te verbeteren.
i)

In hoeverre merken de docenten in de bovenbouw veranderingen in de
studievaardigheden van de leerlingen?

De geïnterviewde docenten denken dat een klein percentage leerlingen hun
studievaardigheden verandert door het gebruik van het OBIT model, maar dat de meeste
leerlingen liever een samenvatting wil gebruiken. Verder geven de docenten aan dat
leerlingen niet snel van hun oude studievaardigheden af willen/ durven te stappen.

Vergelijking studievaardigheden enquête 1 en 2.
Ten opzichte van enquête 1, waarin geïnventariseerd werd welke studievaardigheden er in
september het meest gebruikt werden door de leerlingen, blijken dezelfde
studievaardigheden bij enquête 2 nog steeds het meest populaire te zijn:





Alle studievaardigheden die met internet te maken hebben, zoals het opzoeken van
filmpjes, animaties en lesmaterialen op ELO
Het maken van een samenvatting
Het maken van aantekeningen in de les
Het maken van een begrippenlijst

Alleen het gebruik van de leerdoelen is meer populair geworden, vooral in 4 vwo.
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8. Discussie en aanbevelingen.
8.1. Verklaring van- en discussie over de resultaten
a) Welke studievaardigheden gebruiken de leerlingen tot nu toe bij het bestuderen van de
lesstof?
Bij het samenstellen van het aantal studievaardigheden voor dit onderzoek zijn
studievaardigheden uitgekozen die het meest passend leken voor het vak biologie. Daarbij is
gelet op studievaardigheden die gericht zijn op reproductie (O en B van OBIT) en op
inzichtelijke leren (I en T van OBIT). Er zijn misschien nog meer passende
studievaardigheden, maar om er voor te zorgen dat het aantal voor de leerlingen nog te
bevatten blijft is er voor deze selectie gekozen.
Het maken van samenvattingen is erg populair, maar wordt vaak ontmoedigd door de
docenten, omdat leerlingen geen samenvatting kunnen maken die het reproductieniveau
overstijgt (komen niet tot I en T van OBIT). Ten aanzien van het maken van samenvattingen
blijven er nog een aantal vragen over die eventueel in vervolgonderzoek onderzocht zouden
kunnen worden:




Om welke reden(en) is de studievaardigheid “samenvatten” populair onder leerlingen van
de bovenbouw havo en vwo?
Op welke manier maken leerlingen van de bovenbouw havo en vwo een samenvatting?
Op welke manier kunnen leerlingen aanleren om een samenvatting te maken die het
reproductieniveau overstijgt?

b) In hoeverre zien leerlingen een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en de resultaten van een proefwerk?
Een hoog percentage leerlingen (83 – 96%) ziet een verband tussen de door hen gebruikte
studievaardigheden en hun studieresultaten. Leerlingen in de 4e klas zien over het algemeen
wel een verband tussen studievaardigheden en hun studieresultaten, maar scoren op deze
vraag lager dan de hogere klassen. Het aanleren van studievaardigheden in de 4e klassen is
dus belangrijker dan in de hogere klassen.
Door vooral in de 4e klassen te werken met een OBIT scorelijst en het inoefenen van
studievaardigheden wordt geïnvesteerd in de studievaardigheden van de 5e en 6e klassen.
Wellicht kan de tijdsinvestering in de 5e en 6e ten opzichte van de 4e klassen wat verminderd
worden. Leerlingen blijken het moeilijk te vinden om hun manier van leren aan te passen.
Daarom moet overwogen worden om vanaf klas 1 te beginnen met het inoefenen van
studievaardigheden.
De vraag die in de enquête gesteld is om antwoord te krijgen op deze deelvraag had anders
gesteld kunnen worden. De leerlingen hadden de volgende antwoordmogelijkheden:




Ja, mijn studieresultaten zijn goed omdat ik de juiste studievaardigheden inzet
Nee, ik zou andere studievaardigheden moeten gebruiken
Nee, ik weet niet wat ik daar aan moet doen
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Studievaardigheden hebben niet s te maken met studieresultaten

Bij het verwerken van deze enquêtevraag zijn de aantallen van de eerste drie
antwoordmogelijkheden bij elkaar opgeteld omdat deze alle drie aangeven dat de leerling
een verband ziet. Met de overige informatie, die af te leiden viel uit de individuele
antwoorden, is voor dit onderzoek niets gedaan. Toch was deze vraagstelling geen
belemmering voor het beantwoorden van de deelvraag. Het heeft er wellicht voor gezorgd
dat leerlingen een weloverwogen keuze hebben gemaakt bij het beantwoorden van deze
vraag.
c) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen toegepast na het aanbieden van de
diverse studievaardigheden in de biologieles?
De inspanningen van de docenten in de les werpt zijn vruchten af, maar in sommige
studievaardigheden zou niet meer geïnvesteerd hoeven te worden. Vooral het maken van
flashcards kost veel tijd en inspanning, evenals het opzoeken van een gepaste podcast op
internet. Leerlingen nemen deze studievaardigheden niet over.
Bij vervolgonderzoek zou nog wel ingegaan kunnen worden op de reden waarom specifieke
studievaardigheden niet overgenomen worden.
Bij het verwerken van de enquête is er voor gekozen om een top vijf te maken van de
studievaardigheden die leerlingen overgenomen hebben. Er kan gediscussieerd worden over
deze grens. Zijn studievaardigheden, die effectief zijn voor enkele leerlingen niet de moeite
waard om te laten zien? In de lespraktijk zal er een evenwicht gezocht moeten worden naar
de investering die docenten besteden aan het uitleggen en inoefenen van
studievaardigheden en het rendement voor de leerlingen in de klas. Op het Gertrudiscollege,
een begaafdheid profielschool, wordt er door de school geïnvesteerd in persoonlijke
begeleiding van leerlingen die onderpresteren of moeite hebben met leren. Dit wordt gedaan
door docenten die daarvoor een taak geregen hebben binnen een LC functie. Wellicht is het
meer hun taak om, indien van toepassing, dergelijke studievaardigheden aan te bieden aan
leerlingen. Daarnaast kan de docent deze studievaardigheden ook aanbieden in de
individuele begeleiding in de klas of in het kader van differentiatie.
d) Bij hoeveel leerlingen leidt het uitleggen van het OBIT- model tot een veranderde inzet
van studievaardigheden?
In alle klassen, behalve in 6 vwo (1 leerling is te verwaarlozen), gebruikt 24 tot 44% van de
leerlingen het OBIT model om te bepalen welke studievaardigheden ingezet moeten worden
bij het bestuderen van de lesstof. In 6 vwo wordt nog een oude editie van het lesboek
gebruik. In dit lesboek wordt nog niet gewerkt met concepten en contexten, zoals in de
nieuwere edities wel gebeurt (“concept-contextbenadering”). Volgens de collega die les geeft
aan 6 vwo zou dit een reden kunnen zijn dat de leerlingen van 6 vwo het OBIT model
minder/niet gebruiken. In het schooljaar 2015/2016 krijgen ook de leerlingen van 6 vwo een
nieuwe editie die gebaseerd is op de concept-context- benadering. De verwachting is dat de
leerlingen van 6 vwo dan ook meer behoefte zouden kunnen hebben aan het OBIT model.
Verder zou het verschil tussen de klassen nog veroorzaakt kunnen worden doordat er
verschillende docenten les geven aan de bovenbouwklassen. De ene docent is intensiever of
nadrukkelijker bezig met studievaardigheden en OBIT dan de andere.
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Het percentage van 24 tot 44% zou nog verhoogd kunnen worden, bijvoorbeeld als er een
doorlopende leerlijn over “leren leren” op basis van OBIT wordt ingevoerd vanaf de brugklas.
Het impliciet gebruiken van het OBIT model in de biologieles is voor een aanzienlijk deel van
de leerlingen nuttig. Door het op deze manier in de les te gebruiken zullen leerlingen die er
geen gebruik van willen/ hoeven te maken er ook weinig “last” van hebben.
In de leerlingenenquête is de vraag gesteld: “gebruik je OBIT om te bepalen welke
studievaardigheid je nodig hebt bij het bestuderen van de lesstof?”.
De leerlingen konden kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:





Ja, ik volg de adviezen van de docent op
Ja, ik gebruik daarvoor de leerdoelen die voorzien zijn van een OBIT code
Nee, ik weet niet hoe ik dat moet toepassen
Nee, ik heb dat niet nodig

Bij het verwerken van deze enquêtevraag is er voor gekozen om de reacties op de eerste
twee antwoorden bij elkaar op te tellen. Uit deze vraag kunnen echter meer conclusies
getrokken worden, zoals de mate van zelfstandigheid waarmee de leerlingen
studievaardigheden uitkiezen. Voor het beantwoorden van deze deel vraag was een
dergelijke verwerking van de resultaten niet nodig.
e) Welke studievaardigheden worden door de leerlingen gebruikt na het evalueren van een
gemaakte toets met behulp van het OBIT model?
Het OBIT- score formulier maakt leerlingen van 4 vwo er van bewust dat ze andere
studievaardigheden nodig hebben en geeft hen ook een richting welke studievaardigheden
dan passend zouden kunnen zijn. De investering in dergelijke formulieren is voor 4 vwo in
ieder geval nuttig. Aangezien de gegevens voor andere bovenbouwklassen ontbreken kan
hierover geen uitspraak gedaan worden. Het aantal leerlingen dat bevraagd is om deze
deelvraag te beantwoorden was klein (n = 28) ten opzichte van de andere deelvragen in dit
onderzoek. Dit moet meegewogen worden bij het geven van een antwoord op deze
deelvraag. Door ervaringen met toets evaluaties met een OBIT scoreformulier die buiten dit
onderzoek vielen wordt er in ieder geval een positieve indruk geschetst omdat de leerlingen
er positief op reageren. Dit aspect zou nog verder onderzocht moeten worden om er een
goed gefundeerde uitspraak over te kunnen doen.
f)

Hoeveel leerlingen blijven na een half jaar nog steeds vernieuwde studievaardigheden
gebruiken?

59 tot 84% van de leerlingen in de bovenbouw gebruikt in maart nog steeds vernieuwde
studievaardigheden. Dit is een hoog percentage. Het kan zijn dat leerlingen één of meerdere
studievaardigheden overgenomen hebben en deze blijven gebruiken, of dat ze steeds
nieuwe passende studievaardigheden inzetten. Bij het verwerken van de resultaten is er van
uit gegaan dat als leerlingen aangeven dat ze geen studievaardigheden hebben
overgenomen door het aanbieden in de klas en ook niet door het gebruik van het OBIT score
formulier, ze dat in het geheel ook niet gedaan hebben. Dit aantal leerlingen is afgetrokken
van het aantal leerlingen die de betreffende enquêtevragen met ja beantwoord hebben. Er is
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dus niet expliciet aan de leerlingen gevraagd of ze na een half jaar nog nieuwe
studievaardigheden gebruiken.
g) Welke redenen hebben de leerlingen, die teruggevallen zijn in hun oude
studievaardigheden, om niet vast te houden aan de nieuwe studievaardigheden?
In de hele bovenbouw zijn er weinig leerlingen die geen vernieuwde studievaardigheden
gaan gebruiken. Er worden verschillende redenen aangedragen. De meeste van deze
leerlingen zeggen het niet nodig te hebben en een klein aantal leerlingen heeft kritiek op de
studievaardigheden die aangeboden worden. Over het algemeen mag geconcludeerd
worden dat de meeste leerlingen het aanbieden van studievaardigheden nuttig vinden.
De leerlingen die kritiek geuit hebben zijn niet opgeteld bij het aantal leerlingen dat een
reden heeft opgegeven. De kritiek is wel legitiem, maar is geen antwoord op de vraag.
Kritiek werd bijvoorbeeld gegeven door de opmerking: “we krijgen te veel bladen van onze
docent”.
h) In hoeverre vinden leerlingen dat het aanbieden van lessen over studievaardigheden in
combinatie met het OBIT model leidt tot betere studieresultaten?
Tijdens de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 zijn er lessen “leren leren” gegeven aan alle
klassen 3 vwo en de instromende leerlingen uit 4 vmbo naar 4 havo. Toch geeft een deel van
de leerlingen in 4 vwo aan dat ze nooit een les over “leren leren” bijgewoond hebben.
In deze lessen werd ingegaan op metacognitieve vaardigheden en studievaardigheden. De
PowerPoint van deze les staat in alle vierde klassen op ELO, zodat leerlingen nog eens
terug kunnen kijken of het aan hun ouders kunnen laten zien. Ongeveer 50% van de
geënquêteerde leerlingen geeft aan dat ze een les over “leren leren” nuttig vinden. Blijkbaar
is er een zekere behoefte aan een dergelijke les. Vooral de leerlingen uit klas vier geven aan
dat ze OBIT gebruiken om hun studievaardigheden te verbeteren. De lessen over “leren
leren” kunnen vooral in de 3e en 4e klassen gegeven worden, evenals het werken met het
OBIT systeem. Het effect daarvan zou kunnen doorwerken in de hogere klassen.
i)

In hoeverre merken de docenten in de bovenbouw veranderingen in de
studievaardigheden van de leerlingen?

Docenten zien kleine verschuivingen in de gebruikte studievaardigheden. Zij zien dat
leerlingen nog steeds veel gebruik maken van samenvattingen. De discrepantie tussen het
aantal leerlingen dat vernieuwde studievaardigheden gebruikt en wat de docenten daarvan
terug zien is te verklaren doordat leerlingen die niet sterk zijn in biologie vaak om hulp komen
vragen en juist die leerlingen gebruiken vaak een samenvatting. De leerlingen die betere
cijfers halen, of cijfers die net binnen de marge vallen zullen niet snel hulp komen vragen,
maar kunnen hun studievaardigheden wel veranderen. Aangezien de studievaardigheden die
via internet uitgevoerd worden populair zijn bij de leerlingen, is het gebruik daarvan minder
zichtbaar.
Als de meest populaire studievaardigheden van enquête 1 en 2 met elkaar vergeleken
worden, blijken deze niet veel van elkaar te verschillen. Alleen het gebruik van de leerdoelen,
welke van OBIT codes voorzien zijn, is gestegen in populariteit. Dat betekent niet dat er geen
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verschuiving is in de studievaardigheden die leerlingen gebruiken, omdat er niet per
individuele leerling gekeken is welke verschuivingen er plaatsgevonden hebben.
Ondanks dat alle docenten het maken van een samenvatting ontmoedigen, blijven leerlingen
toch samenvattingen maken. Docenten raden het maken van een samenvatting af omdat de
meeste leerlingen hierdoor niet tot de complexe studievaardigheden (HOCS) komen, ze
leren alleen op reproductief niveau (O en B van het OBIT model). Blijkbaar zijn de
gewoonten die ze in de onderbouw (zichzelf?) aangeleerd hebben moeilijk los te laten. Dit is
wat docenten ook in het interview aangeven.
De meeste docenten investeren (veel) tijd in het maken van een PowerPoint. Deze wordt
tijdens de lessen gebruikt en bevatten vaak ook linkjes naar filmpjes en animaties. Er wordt
op de ELO ook vaak aanvullende materialen geplaatst. De tijd en energie die geïnvesteerd
wordt in materialen op ELO is volgens deze resultaten een goede investering. Dat geld ook
voor het maken van aantekeningen in de les. Het gebruik van leerdoelen die voorzien zijn
van OBIT codes kan vooral in klas 3 en 4 van meerwaarde zijn. Als leerlingen hier
zelfstandig mee leren omgaan wordt de zelfregulatie gestimuleerd (zie ook 4.1 pagina 6).
Het maken van flashcards en een leerposter blijkt geen goede investering omdat leerlingen
hier geen gebruik van maken. Uit observaties in verschillende lessen blijkt dat leerlingen de
kaartjes niet gebruiken, ook niet als de docent ze als knipblad uitdeelt aan de leerlingen.
Flashcards kunnen alleen toegepast worden binnen de OBIT codes O en B. In de
bovenbouw zijn de meeste toetsvragen op I en T niveau. De tijdinvestering voor het maken
van flashcards staat daarom niet in verhouding met het leerrendement.
De leerposter is binnen de lessen bijna niet onder de aandacht gebracht. Er is geen
leerposter gemaakt met de leerlingen. Er is alleen uitgelegd hoe een leerposter gemaakt kan
worden.
Alle andere studievaardigheden worden door enkele leerlingen per klas gebruikt. Deze lijken
daarom beter geschikt om voor te stellen of in te oefenen in individuele gevallen.
Alle genoemde studievaardigheden kunnen wel genoemd worden bij een les over “leren
leren”, maar binnen de les kosten deze te veel tijd ten opzichte van het leerrendement.
(zie bijlage 11 voor een beknopte lijst met aanbevelingen).

8.2. Synthese
Hoofdvraag:
In hoeverre gaan leerlingen van de havo en het vwo gedurende een schooljaar nieuwe/
andere studievaardigheden gebruiken als ze inzicht krijgen in het OBIT model?
87 tot 96% van de bovenbouwleerlingen is er zich van bewust dat er een verband is tussen
studievaardigheden en studieresultaten. Leerlingen zijn daardoor gemotiveerd om (nieuwe)
studievaardigheden over te nemen, zoals het doornemen van de PowerPoint en het
lesmaterialen op ELO en het maken van aantekeningen, het oefenen op biologiewebsites en
het bekijken van filmpjes.
24 tot 44% van de leerlingen bepaalt met behulp van OBIT welke studievaardigheden er
nodig zijn voor het bestuderen van de lesstof.
59 tot 84% van de leerlingen in de bovenbouw zegt dat ze vernieuwde studievaardigheden
blijven gebruiken.
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Het inzicht in het OBIT model zorgt er voor dat leerlingen beseffen dat er verschillende
beheersingsniveaus zijn. Als leerlingen OBIT kunnen gebruiken om te bepalen welke
studievaardigheden er nodig zijn om de lesstof te bestuderen is er sprake van
metacognitieve zelfregulatie (zie ook 4.1 pagina 6). Het helpt leerlingen ook om kennis te
krijgen van verschillende taakvariabelen en strategische variabelen, zodat ze kunnen
bepalen welk soort verwerking nodig is bij een bepaalde taak (zie ook 4.1 pagina 6).
Uiteindelijk komen leerlingen tot het gebruik van complexere studievaardigheden; van LOCS
(passend bij de OBIT codes O en B) naar HOCS (passend bij de OBIT codes I en T) (zie ook
pagina 12).
Gezien de resultaten op de deelvragen, zou het gerechtvaardigd zijn om voornamelijk in klas
3 en 4 (zowel op havo als op vwo) een beperkt aantal studievaardigheden in te oefenen
tijdens de les. Deze studievaardigheden moeten zich vooral toespitsen op het maken van
aantekeningen, het gebruik van internet (filmpjes, animaties, oefenwebsites, het gebruik van
de PowerPoint van de docent) en het werken met de leerdoelen die voorzien zijn van OBIT
codes. Dat houdt in dat de docent veel aandacht zal moeten besteden aan deze materialen.
Het inoefenen van studievaardigheden zou moeten leiden tot het automatiseren van deze
studievaardigheden, zodat de leerlingen meer gebruik kunnen maken van HOCS en zo tot
een hoger denkniveau kunnen komen (zie ook 4.2 pagina 7 en 8, Martinez 2006). Als
leerlingen een aantal studievaardigheden geautomatiseerd hebben, komen de leerlingen ook
tot metacognitieve zelfregulatie (zie ook 4.1 pagina 6, Livingston 2003).
In beide klassen zou een les over “leren leren” gegeven moeten worden, waarbij de les voor
3 vwo verplicht is en voor 4 vwo vrijwillig. In een dergelijke les worden zo veel mogelijk
studievaardigheden kort besproken en wordt aandacht besteed aan metacognitieve
vaardigheden (zie 4.1 pagina 6, Livingston 2003). Het is misschien nog wenselijker om een
doorlopende leerlijn ten aanzien van “leren leren” samen te stellen vanaf klas 1.
Voor de individuele begeleiding van leerlingen moet er gekeken worden welke
studievaardigheden er bij de leerlingen passen. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier.
Studievaardigheden die voor de meeste leerlingen niet prettig zijn, kunnen voor enkelingen
wel nuttig zijn. Het aantal studievaardigheden die in deze setting aangeboden wordt kan
uitgebreider zijn dan in de reguliere lessen.
De vele toepassingen van het OBIT model zijn allemaal nuttig. Vooral de OBIT scorelijst bij
het evalueren van een toets is van veel nut gebleken. Dit formulier kan in klas 3 en 4
bijvoorbeeld bij het bespreken van proefwerken gebruikt worden en in de andere
bovenbouwklassen alleen bij individuele begeleiding.
Het impliciet gebruiken van het OBIT model in de les is een goede manier om er voor te
zorgen dat leerlingen die dat echt niet nodig hebben/vinden er niet steeds mee
geconfronteerd worden. Zij kunnen bijvoorbeeld de OBIT codes bij de leerdoelen negeren.
De inspanningen die docenten geleverd hebben is niet voor niets geweest en heeft wel
degelijk resultaat.
In de vaklessen kan de docent meer gebruik maken van het cognitief modelleren (zie ook 4.3
pagina 9, Martinez 2006). Dat kan de docent bijvoorbeeld doen door middel van centrale
instructie, binnen een onderwijs leergesprek of door de leerlingen in groepen te laten
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werken. Zo internaliseren de leerlingen het cognitief modelleren. Het geven van gerichte
feedback helpt hierbij (zie ook 4.3 pagina 10, Gibbs and Simpson 2004).
Schoolbreed kunnen er meer toepassingen van het OBIT systeem ingezet worden. Als alle
vaksecties OBIT gebruiken zullen de docenten profijt hebben van elkaars inspanningen. De
leerlingen wennen sneller aan het model en het hoeft dan minder vaak uitgelegd te worden
in bijvoorbeeld de biologieles.
Het is van cruciaal belang dat alle vaksecties het OBIT model hanteren en niet bijvoorbeeld
het RTTI model. Het RTTI model is een vergelijkbaar model, maar het effect van het OBIT
model zal teniet gedaan worden als beide systemen door elkaar heen gebruikt worden.
De directie zou kunnen overwegen om een OBIT coach aan te stellen (zie ook 4.4 pagina 13,
Mesie 2013). Dit is iemand die docenten kan adviseren over het gebruik van het OBIT
model, voor allerlei toepassingen.
De biologiesectie kan naar aanleiding van dit onderzoek de aanpak ten aanzien van OBIT
optimaliseren en standaardiseren. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het terugbrengen
van het aantal studievaardigheden dat aangeboden wordt in de les, het interpreteren van de
OBIT codes (zie ook 8.3 pagina 38). De biologiesectie heeft veel ervaring opgedaan tijdens
dit onderzoek. Daarom kunnen de leden van de sectie fungeren als adviesorgaan voor de
directie en docenten.

8.3. Discussie
Commerciële belangen
Het OBIT model is geen onbesproken model. Erik Kwakernaak (2013) haalt in zijn artikel
“RTTI, OBIT, Bloom en het vreemdetalenonderwijs” aan dat OBIT al op een aantal scholen is
ingevoerd zonder dat er een openbare discussie over is geweest waarbij de voor- en
nadelen tegen elkaar afgezet worden. Dat geldt ook voor het RTTI model, eveneens een
commerciële leerdoelentaxonomie. Dit model is ontwikkeld door een concurrerend
adviesbureau: “Docent plus”.
Kwakernaak wijst er op dat de commerciële bureaus de inhoud van het model voor zichzelf
houden en dat die alleen inzichtelijk zijn voor gebruikers als er een cursus gedaan wordt via
het adviesbureau. Op het Gertrudiscollege hebben alle docenten een dergelijke cursus
gevolgd. In de praktijk gebruiken weinig vaksecties het model. Dat kan meerdere oorzaken
hebben. Misschien was er bij het invoeren van het OBIT model (te) weinig draagvlak.
Daarnaast maken veel lesmethoden gebruik van RTTI in plaats van OBIT.
OBIT versus RTTI
Het feit dat veel vaksecties RTTI gebruiken in plaats van OBIT kan binnen het
Gertrudiscollege een probleem worden; bij het ene vak wordt RTTI gebruikt en bij het andere
vak OBIT. Dat is voor de leerlingen verwarrend. Een argument dat daar tegenin gebracht kan
worden is dat de docenten wel RTTI gebruiken, maar dat verder niet toepassen in de les of
bij het begeleiden van leerlingen. Beide modellen hebben vele nuttige toepassingen. Door op
deze manier om te gaan met beide modellen, worden de toepassingen ervan beperkt en kan
het verzanden in een papieren verplichting. Bijvoorbeeld als het model alleen ingezet wordt
om toetsen te samen te stellen, waarbij de toetsvragen worden voorzien van codes.
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Gebrek aan eenduidigheid
De kritiek van Kwakernaak (2013) richt zich ook op de uitgevers van lesboeken. Zij hebben
dergelijke systemen opgenomen in de nieuwe edities van lesboeken, zonder dat ze
uitgebreid doordacht, uitgewerkt en uitgeprobeerd zijn voor de verschillende vakken. Elk vak
heeft immers zijn eigen leerdoelen en didactiek.
Dit zorgt er voor dat de discussie over dergelijke modellen alleen op de werkvloer gevoerd
wordt en dat er daarom geen eenduidigheid ontstaat in het gebruik van deze modellen. Er
worden zo ook geen resultaten uitgewisseld met andere teams binnen- of buiten de scholen.
Volgens Kwakernaak (2013) is er een risico dat er geen eenduidig gebruik van het OBIT
model is, wat de determinatie minder betrouwbaar kan maken.
Binnen de sectie biologie (van het Gertrudiscollege) is er overleg geweest over het gebruik
van de OBIT codes. Door elk sectielid een examen te laten voorzien van OBIT codes, en
deze vervolgens met elkaar te vergelijken bleek dat er af en toe wel verschil van interpretatie
was ten aanzien van het gebruik van deze codes. Er kan echter wel eenduidigheid bereikt
worden door onderlinge afspraken te maken over het toepassen van de codes. Vervolgens
kan dat ook schoolbreed gedaan worden, bijvoorbeeld door een “OBIT- coach” aan te
stellen.
De voor- en nadelen van de eenvoud van OBIT
Het aantal codes dat bij het OBIT (en RTTI) model gebruikt wordt is beperkt. Dit is gunstig
voor de hanteerbaarheid van het model. Veel scholen gaan zelfs zover dat de codes ook nog
gecombineerd worden zodat er maar twee categorieën overblijven; in het geval van OBIT
alleen nog O/B en I/T (Kwakernaak 2013/ Mesie 2013).
Erik Kwakernaak (2013) heeft het OBIT model en het RTTI model vergeleken met de
herziene taxonomie van Bloom (zie afbeelding 5, pagina 41). Daarvoor plaatste hij de OBITen RTTI codes in het systeem van Bloom.
Waar in de herziene taxonomie van Bloom sprake is van zes verschillende soorten
cognitieve processen (benoemd met werkwoorden) en vier soorten kennis, blijken de OBITen RTTI codes na invullen in deze tabel maar een zeer beperkt deel te beslaan. De oorzaak
daarvan is dat de beschrijving van de kernbegrippen van de OBIT codes (en die van RTTI)
onduidelijk zijn. De basis voor deze taxonomie is volgens Kwakernaak (2013) te smal; er zijn
weinig categorieën en onduidelijke definities (zie afbeelding 4, pagina 40). Dit is volgens
Kwakernaak de reden waarom er uiteenlopende interpretaties zijn van de OBIT codes (en
RTTI codes).
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Afbeelding 4. Een vergelijking van de kerndefinities van OBIT en RTTI. Overgenomen van Kwakernaak
(2013, P. 15)

42

Afbeelding 5. De kernbegrippen van OBIT en RTTI ingevuld in de herziene taxonomie van Bloom.
Overgenomen van Kwakernaak 2013, p.13.

In het schooljaar 2012/2013 zijn er al lessen studievaardigheden gegeven aan alle klassen 3
vwo. Deze lessen waren toen nog gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Tijdens deze
lessen en de feedback die daar toen op gevraagd is van de leerlingen, vonden de leerlingen
de taxonomie van Bloom moeilijk te begrijpen. In het schooljaar 2013/2014 zijn de lessen
opnieuw ingericht volgens het OBIT model. Uit de mondelinge feedback op deze lessen
bleek dat de leerlingen het OBIT model goed konden begrijpen. Het OBIT model is daarom
handzamer voor het voortgezet onderwijs en wellicht is de taxonomie van Bloom meer
geschikt voor het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
Lessen “leren leren”
Iedereen heeft een bepaalde mate van zelfregulatie, maar het kan ook aangeleerd worden
met als doel de leerling meer zelfvertrouwen te geven, flexibeler te laten zijn, meer
strategisch te werk te laten gaan en productiever te laten zijn bij het leren (zie ook 4.1 pagina
6, Livingston 2003). Volgens Martinez (2006) wordt het werkgeheugen minder zwaar belast
als leerlingen al complexe studievaardigheden beheersen. Er is dan meer capaciteit voor
metacognitie (zie ook 4.2 pagina 7, Martinez 2006).
Als leerlingen in de onderbouw al meer geoefend zijn in verschillende studievaardigheden en
metacognitieve zelfregulatie, zal de overstap naar de bovenbouw soepeler verlopen. In de
lespraktijk blijkt vaak dat leerlingen in de onderbouw zich nog niet genoodzaakt voelen om
complexe studievaardigheden te gebruiken. In de bovenbouw wordt die noodzaak wel
gevoeld. Het zou daarom een goede investering zijn om een aantal lessen over “leren leren”
in klas 4 te herhalen en te verdiepen. Daarin zouden dan complexere studievaardigheden
aan bod moeten komen.
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Aanbevelingen aan de biologiesectie:
1. Gebruik het OBIT score formulier voor toetsbesprekingen alleen in de derde- en vierde
klas, en in individuele gevallen in de vijfde- en zesde klas.
2. Voorzie de leerdoelen van een OBIT code.
3. Oefen in de biologielessen van de derde- en vierde klas een beperkt aantal
studievaardigheden in.
Aanbevelingen aan de directie:
1. Binnen het Gertrudiscollege aansturen op het gebruik van één leerdoelentaxonomie;
OBIT.
2. Van klas 1 t/m 4 een doorlopende leerlijn ontwikkelen en inzetten over “leren leren” op
basis van OBIT. In klas 5 en 6 wordt dan alleen nog individuele begeleiding gegeven
indien nodig.
3. Stimuleer het eenduidig gebruik van de OBIT codes binnen de school.
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Bijlage 1.

Enquête 1. Studievaardigheden in de bovenbouw

Beste leerling.
Fijn dat je de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen! Er worden vragen gesteld over
jouw studievaardigheden. Met studievaardigheden wordt bedoeld: alle methoden die jij inzet
om de lesstof te bestuderen. Deze enquête wordt gedurende dit schooljaar drie keer
afgenomen om te inventariseren welke studievaardigheden jullie gebruiken. Je hoeft je naam
niet in te vullen; deze enquête is anoniem. Het is wel van belang dat je je klas invult.
Alvast bedankt voor het invullen!
Mw. De Jonge, docent biologie/ student Fontys Hogeschool Tilburg
1 In welke klas zit je?
2 Welk profiel heb je gekozen?
3 Wat is je enquête- leerlingennummer? (heb je van je docent gekregen)

4 Welke studievaardigheden zet je in bij het bestuderen van de lesstof?
Kruis vakjes aan van studievaardigheden. Als je er nog studievaardigheden bij wilt schrijven
kan dat onderin de tabel
Mindmappen
Samenvatting
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Lesboek
Info op internet zoeken
Filmpjes op internet zoeken
Afbeeldingen op internet zoeken
Podcasts
Animaties op internet zoeken
PowerPoint van docent
Lesmateriaal op ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
andere

47

5 Vind je dat de studievaardigheden die je nu gebruikt bijdragen aan het behalen van goede
studieresultaten? Selecteer alle mogelijkheden:
Ja, mijn studieresultaten zijn goed omdat ik de juiste studievaardigheden inzet
Nee, ik zou andere studievaardigheden moeten gebruiken
Nee, ik weet niet wat ik daar aan moet doen
Studievaardigheden hebben niets te maken met studieresultaten

6 Weet je waar de afkorting OBIT voor staat? Vul uw antwoord(en) hier in:
O
B
I
T

7 Gebruik je OBIT om te bepalen welke studievaardigheden je nodig hebt bij het bestuderen
van de lesstof? Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja, ik volg de adviezen van de docent op
Ja, ik gebruik daarvoor de leerdoelen die voorzien van een OBIT code
Nee, ik heb dat niet nodig
Nee, ik weet niet hoe ik dat moet toepassen

8 Gebruikt jouw docent OBIT bij het bespreken van een toets? Kies één van de volgende
mogelijkheden
Ja
nee

9 Zorgt het gebruik van OBIT bij het bespreken van toetsen ervoor dat je andere
studievaardigheden gaat inzetten? Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
nee

Je bent aan het einde van de enquête gekomen. Nogmaals bedankt voor het invullen.
Mw. de Jonge
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Bijlage 2. Enquête 2. Studievaardigheden in de bovenbouw
Beste leerling.
Dit is de tweede enquête voor het onderzoek naar studievaardigheden in de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs dat uitgevoerd wordt door Mw. J. de Jonge.
Beste leerling. Fijn dat je de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen.
Er worden vragen gesteld over de studievaardigheden die jij gebuikt.
Studievaardigheden zijn alle methoden die jij inzet om de lesstof te bestuderen.
Het invullen van deze enquête kost ongeveer 10 minuten.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Mw. de Jonge

1. In welke klas zit je? Kies een van de onderstaande mogelijkheden:
4 havo
5 havo
4 vwo
5 vwo
6 vwo
2. Welke studievaardigheden zet je in bij het bestuderen van de lesstof?
Kruis vakjes aan van studievaardigheden. Als je er nog studievaardigheden bij wilt schrijven
kan dat onderin de tabel
Mindmappen
Samenvatting
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Lesboek
Info op internet zoeken
Filmpjes op internet zoeken
Afbeeldingen op internet zoeken
Podcasts
Animaties op internet zoeken
PowerPoint van docent
Lesmateriaal op ELO
Filmpjes van docent
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Lesboek
andere
3. Vind je dat de studievaardigheden die je nu gebruikt bijdragen aan het behalen van goede
studieresultaten? Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja, mijn studieresultaten zijn goed omdat ik de juiste studievaardigheden inzet
Nee, ik zou andere studievaardigheden moeten gebruiken
Nee, ik weet niet wat ik daar aan moet doen
Studievaardigheden hebben niets te maken met studieresultaten
4. Behandelt jouw docent in de les verschillende studievaardigheden? Kies één van de
volgende mogelijkheden:
ja, regelmatig
ja, af en toe
weet ik niet
nee
5. Heb je studievaardigheden overgenomen die jouw docent in de les heeft laten zien?
Selecteer alle mogelijke antwoorden en geef een toelichting:
Ja
nee
Als je kiest voor "ja", kan je in het tekstblokje dat er achter staat invullen welke
studievaardigheid/ - heden je overgenomen hebt van je docent .
Als je kiest voor "nee", vul dan in het tekstblokje er achter in waarom niet.
6 Weet je waar de afkorting OBIT voor staat? Vul uw antwoord(en) hier in:
O
B
I
T
7 Gebruik je OBIT om te bepalen welke studievaardigheden je nodig hebt bij het bestuderen
van de lesstof? Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja, ik volg de adviezen van de docent op
Ja, ik gebruik daarvoor de leerdoelen die voorzien van een OBIT code
Nee, ik heb dat niet nodig
Nee, ik weet niet hoe ik dat moet toepassen
8. Gebruikt jouw docent OBIT bij het bespreken van toetsen? Kies één van de volgende
mogelijkheden:
Ja
nee
9. Zorgt het gebruik van OBIT bij het bespreken van toetsen ervoor dat je andere
studievaardigheden gaat inzetten? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
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Ja
nee
10. Heb je (in de afgelopen jaren) een les over studievaardigheden gevolgd? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
nee
11. Vind je een les over studievaardigheden nuttig? Kies één van de volgende
mogelijkheden:
Ja
nee
12. Vind je dat je met behulp van OBIT betere studievaardigheden kunt behalen? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
nee

Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête!
Mw. de Jonge
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Bijlage 3. Semigestructureerde interviews met de bovenbouwdocenten
Interview 1
Beste collega.
In verband met mijn onderzoek naar studievaardigheden en OBIT zou ik graag een interview
willen afnemen over dit onderwerp. Wellicht is het prettig als u de vragen/ onderwerpen al
van tevoren weet, zodat u er al over kunt nadenken. Tijdens het interview hoeven we de
volgorde van de vragen niet perse aan te houden en kunnen we ook wat dieper in gaan op
onderwerpen die hiermee te maken hebben.
In het interview komen de volgende onderwerpen/ vragen aan de orde:
 Vind je dat de leerlingen genoeg passende studievaardigheden inzetten bij het
bestuderen van de lesstof?
 Welke studievaardigheden denk je dat de meeste leerlingen inzetten?
 Biedt je in de les bewust verschillende studievaardigheden aan? Zo ja, welke?
 Maak je gebruik van OBIT? Zo ja, hoe?
Ik verwacht dat het interview ca. 20 minuten in beslag zal nemen.
Indoen u geen bezwaar heeft wil ik het gesprek graag opnemen met mijn telefoon, zodat ik
het thuis kan verwerken. De informatie uit dit interview wordt geanonimiseerd verwerkt in
mijn onderzoeksverslag.
Met vriendelijke groet,
J. de Jonge

Interview 2
De uitnodiging voor tweede interview werd in dezelfde brief verstuurd, maar dan met de
volgende vragen:
 Binnen de biologiesectie gebruiken we het OBIT model nu ca. twee jaar. Hoe kijkt u terug
op de afgelopen periode met betrekking tot het toepassen van dit model?
 Op welke manier gebruikt u momenteel het OBIT in de praktijk?
 Welke voor- en nadelen zijn er aan het OBIT model verbonden?
 Op welke manier kan OBIT bijdragen aan het verbeteren van studievaardigheden van
leerlingen?
 Hoe introduceert u (nieuwe) studievaardigheden in de les?
 Welke studievaardigheden worden er naar uw mening voornamelijk gebruikt door
leerlingen?
 Heeft u het idee dat leerlingen dit schooljaar andere of nieuwe studievaardigheden zijn
gaan gebruiken?
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Bijlage 4. Tabellen van de resultaten.
Tabel behorend bij deelvraag a.
Tabel 7.1. Studievaardigheden die gebruikt worden door de leerlingen per schoolniveau en
leerjaar
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatting
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info op internet zoeken
Filmpjes op internet
zoeken
Afbeeldingen op internet
zoeken
Podcasts
Animaties op internet
zoeken
PowerPoint van docent
Lesmateriaal op ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
andere

h 4 (%)
16,7
68,5
5,6
63
16,7
0
5,6
68,5
1,9
29,6
25,9

h 5 (%)
47,7
61,5
6,2
66,2
27,7
0
16,9
56,9
1,5
27,7
27,7

v 4 (%)
9,8
75,6
2,4
78,0
24,4
2,4
14,6
80,5
2,4
43,9
22,0

v 5 (%)
7,1
71,4
7,1
85,7
10,7
0
32,1
28,6
0
17,9
32,1

v 6 (%)
1,5
69,2
7,7
80,8
26,9
0
19,2
38,5
0
23,1
53,8

18,5

21,5

14,6

25,0

30,8

7,5
7,4

6,2
23,1

4,9
12,2

3,6
10,7

0
23,1

70,4
44,4
13
70,4
0

70,8
61,5
13,8
92,3
0

96,7
53,7
12,1
90,2
2,4 (opdr)

85,7
71,4
7,1
85,7
3,6 (opdr)
3,6
(biopagina.nl)

88,5
73,1
11,6
92,3
3,8 (opdr)
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Tabel behorend bij deelvraag c
Tabel 7.3. De studievaardigheden die leerlingen overgenomen hebben van de docent
Studievaardigheid
flashcards
PowerPoints
aantekeningen
filmpjes docent
animaties internet
veel schrijven
mindmappen
herhalen
info op internet
zoeken
podcasts
samenvatten
ELO
conceptmap
leerdoelen
tekenen
begrippenlijst
verwerkingsopdrachten
filmpjes internet
afbeeldingen internet
examenopdrachten
na de les alles
doornemen
in eigen woorden
uitleggen
Binas gebruiken
schematiseren
Zelf leerdoelen maken
Verbanden leggen
tussen hoofdstukken

4 havo (%)
n = 52
1 (2%)
5 (10%)
5 (10%)
2 (4%)
2 (4%)
2 (4%)
7 (13%)
2 (4%)
2 (4%)
2 (4%)
2 (4%)
3 (6%)
2 (4%)
2 (4%)
4 (8%)
2 (4%)

5 havo (%)
n = 63

4 vwo (%)
n= 41

5 vwo (%)
n =27

6 vwo (%)
n = 25

10 (16%)
5 (8%)

5 (1%)

2 (8%)

3 (5%)

3 (8%)

4 (15%)
1 (4%)
5 (19%)
1 (4%)

3 (5%)

5 (12%)

1 (4%)

8 (13%)

3 (8%)

9 (34%)

1 (4%)

2 (8%)
1 (4%)

1 (4%)

4 (15%)
2 (8%)

1 (4%)

5 (20%)
4 (16%)

2 (4%)
1 (2%)
7 (11%)
3 (5%)

1 (2%)
8 (13%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)

7 (16%)
2 (4%)

18 (44%)
4(15%)

1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)

3 (8%)
1 (4%)
1 (4%)
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Tabel 7.10. De studievaardigheden die leerlingen in maart 2015 gebruiken.
Studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen
internet
Podcasts
Animaties
internet
PowerPoint
docent
Lesmateriaal
docent ELO
Filmpjes van
docent
Lesboek
Andere:

Aantal
4 havo
15 (29%)
37 (71%)
10 (19%)
50 (96%)
5 (10%)
3 (6%)
7 (13%)
33 (63%)
2 (4%)
22 (42%)
26 (50%)
15 (29%)

Aantal
5 havo
15 (24%)
43 (68%)
23 (37%)
53 (84%)
9 (14%)
0 (0%)
5 (8%)
29 (46%)
0 (0%)
24 (38%)
38 (60%)
15 (24%)

Aantal
4 vwo
3 (7%)
37 (90%)
34 (83%)
40 (98%)
8 (20%)
1 (2%)
8 (20%)
30 (73%)
0 (0%)
16 (39%)
18 (44%)
9 (22%)

Aantal
5 vwo
3 (11%)
17 (63%)
8 (30%)
23 (85%)
1 (4%)
0 (0%)
3 (11%)
3 (11%)
0 (0%)
7 (26%)
11 (41%)
3 (11%)

Aantal
6 vwo
1 (4%)
16 (64%)
11 (44%)
23 (92%)
4 (16%)
0 (0%)
2 (8%)
12 (48%)
1 (4%)
15 (60%)
19 (76%)
9 (36%)

3 (6%)
11 (21%)

0 (0%)
19 (30%)

2 (4%)
10 (24%)

0 (0%)
6 (22%)

5 (20%)
13 (52%)

33 (63%)

51 (81%)

35 (86%)

27 (100%)

21 (84%)

27 (52%)

34 (54%)

19 (46%)

15 (56%)

18 (72%)

16 (31%)

23 (67%)

15 (37%)

14 (52%)

17 (68%)

42 (81%)
oefenopdra
chten1
(2%)

53 (84%)
Uitleg les
volgen1 (2%)
Iemand
anders uitleg
geven 1 (2%)
examenbunde
l1 (2%)
voorbeeldopg
aven 1 (2%)

34 (83%)
Biologiepagin
a.nl2 (5%)

21 (78%)
Examenopdra
chten oefenen
4 (15%)
Biologiepagina
.nl 3 (11%)
Examenbundel
1 (4%)

17 (68%)
Examenbun
del
“samengevat” (4%)
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7.11 Een vergelijking van de studievaardigheden die leerlingen in 4 havo gebruiken in
september 2014 en maart 2015. (n = 52)
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen internet
Podcasts
Animaties internet
PowerPoint docent
Lesmateriaal docent
ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
Andere:
Uitleg in de les volgen
Iemand anders
uitleggen
Examenbundel

9/2014
9 (17%)
36 (69%)
3 (6%)
33 (63%)
9 (17%)
0
3 (6%)
36 (69%)
1 (2%)
16 (30%)
14 (26%)
10 (19%)
4 (8%)
4 (7%)
36 (70%)
23 (44%)

3/2015
15 (29%)
37 (71%)
10 (19%)
50 (96%)
5 (10%)
3 (6%)
7 (13%)
33 (63%)
2 (4%)
22 (42%)
26 (50%)
15 (29%)
3 (6%)
11 (21%)
33 (63%)
27 (52%)

7 (13%)
36 (70%)
0

16 (31%)
42 (81%)
1 (2%) opdrachten lesboek
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7.11 Een vergelijking van de studievaardigheden die leerlingen in 5 havo gebruiken in
september 2014 en maart 2015 (n = 63).
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen internet
Podcasts
Animaties internet
PowerPoint docent
Lesmateriaal docent
ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
Andere:
Uitleg in de les volgen
Iemand anders
uitleggen
Examenbundel

9/2014
30 (48%)
39 (62%)
4 (6%)
42 (66%)
18 (28%)
0
11 (17%)
36 (57%)
1 (2%)
18 (28%)
18 (28%)
14 (22%)
4 (6%)
15 (23%)
45 (71%)
39 (62%)

3/2015
15 (24%)
43 (68%)
23 (37%)
53 (84%)
9 (14%)
0
5 (8%)
29 (46%)
0
24 (38%)
38 (60%)
15 (24%)
0
19 (30%)
51 (81%)
34 (54%)

9 (14%)
58 (92%)
0

42 (67%)
53 (84%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
1 (2%)
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7.11 Een vergelijking van de studievaardigheden die leerlingen in 4 vwo gebruiken in
september 2014 en maart 2015 (n = 41).
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen internet
Podcasts
Animaties internet
PowerPoint docent
Lesmateriaal docent
ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
Andere:

9/2014
4 (10%)
31 (76%)
1 (2%)
32 (78%)
10 (24%)
1 (2%)
6 (15%)
33 (81%)
1 (2%)
18 (44%)
9 (22%)
6 (15%)
2 (5%)
5 (12%)
40 (97%)
22 (54%)

3/2015
3 (7%)
37 (90%)
34 (83%)
40 (98%)
8 (20%)
1 (2%)
8 (20%)
39 (73%)
0
16 (39%)
18 (44%)
9 (22%)
2 (4%)
10 (24%)
35 (86%)
19 (46%)

5 (12%)
37 (90%)
1 (2%) (opdr)

15 (37%)
34 (83%)
2 (5%)
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7.11 Een vergelijking van de studievaardigheden die leerlingen in 5 vwo gebruiken in
september 2014 en maart 2015 (n = 27).
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen internet
Podcasts
Animaties internet
PowerPoint docent
Lesmateriaal docent
ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
Andere:

9/2014
2 (7%)
19 (71%)
2 (7%)
23 (86%)
3 (11%)
0
9 (32%)
8 (29%)
0
5 (18%)
9 (32%)
7 (25%)
1 (4%)
3 (11%)
23 (86%)
19 (71%)

3/2015
3 (11%)
17 (63%)
8 (30%)
23 (85%)
1 (4%)
0
3 (11%)
3 (11%)
0
7 (26%)
11 (41%)
3 (11%)
0
6 (22%)
27 (100%)
15 (56%)

2 (7%)
23 (86%)
1 (4%) (opdr)
1 (4%) (biopagina.nl)

14 (52%)
21 (78%)
4 (15%) Examenopdrachten
3 (11%) Biologiepagina.nl
1 (4%) Examenbundel
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7.11 Een vergelijking van de studievaardigheden die leerlingen in 6 vwo gebruiken in
september 2014 en maart 2015 (n = 25).
studievaardigheid
Mindmappen
Samenvatten
Leerdoelen
Aantekeningen
Schematiseren
Flashcards
Tekenen
Begrippenlijst
Leerposter
Info internet
Filmpjes internet
Afbeeldingen internet
Podcasts
Animaties internet
PowerPoint docent
Lesmateriaal docent
ELO
Filmpjes van docent
Lesboek
Andere:

Enquête 1
Percentage (%)
1 (2%)
18 (70%)
2 (8%)
20 (81%)
7 (27%)
0
5 (19%)
10 (39%)
0
6 (23%)
14 (54%)
8 (31%)
0
6 (23%)
22 (89%)
18 (73%)

Enquête 2
Percentage (%)
1 (4%)
16 (64%)
11 (44%)
23 (92%)
4 (16%)
0
2 (8%)
12 (48%)
1 (4%)
15 (60%)
19 (76%)
9 (36%)
5 (20%)
13 (52%)
21 (84%)
18 (72%)

3 (12%)
23 (92%)
1 (4%)

17 (68%)
17 (68%)
1 (4%)
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Bijlage 5. Evaluatie toets 4 vwo met OBIT
(ontworpen door J. de Jonge)

Naam:……….

Evaluatie proefwerk hoofdstuk 4: cel en leven.

V4B

Ter herinnering:
O =

Onthouden (Bij onthouden gaat het om stof die uit het hoofd geleerd is en die
gereproduceerd wordt.

B =

Begrijpen (Bij begrijpen gaat het erom dat het geleerde in eigen woorden
uitgelegd wordt of dat de leerling in een herkenbare oefening laat zien dat het
geleerde begrepen is.

I=

Integreren (Bij integreren gaat het om koppelen van nieuwe kennis aan
bestaande kennis. Er is meestal sprake van het combineren van denkstappen)

T=

Toepassen (bij toepassen wordt de leerlingen naast het leggen van verbanden ook
gevraagd om iets toe te voegen. De denkstappen worden niet volledig) gegeven. Dit
vraagt om een creatief denkproces. De leerling creëert binnen een nieuwe en/of
voorspelbare context.)

1.

Regelmatig worden de OBiT codes gebruikt in de les. Onder andere bij het
bespreken van een toets. Met welk soort vragen heb je tot nu toe het meeste
moeite? Kruis het juiste vakje/ de juiste vakjes aan.
OBiT code
O (onthouden
B (begrijpen)
i (integreren)
T (toepassen)
Weet ik niet

2.
Heb je naar aanleiding van (één van de) eerdere evaluaties veranderingen
aangebracht is jouw manier van leren? Zo ja, wat heb je veranderd? Als je antwoord “nee” is,
mag je vraag 3 eventueel overslaan.
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3.

Bij vraag 2 heb je opgeschreven wat je veranderd hebt aan jouw manier van
studeren. Hoe ben je op het idee gekomen om die verandering toe te passen?

4.

Vul tijdens de klassikale bespreking van dit proefwerk het behaalde aantal
punten in. Doe dat in de onderstaande tabellen. Bereken daarna het percentage
behaalde punten. Vul deze in het onderste deel van de tabel in.

Dit proefwerk bevat geen O- vragen (onthouden) en geen T- vragen (toepassen).
B- vragen (begrijpen)
Vraag nr
1
3
8
12
13
16
totaal
Percentage(%)

Aantal punten
2
2
2
2
2
2
12

score

Studievaardigheden die hierbij passen:
Begrippenlijst in eigen woorden maken
Samenvatting maken
Zelf een studiewijzer maken
Zelf aantekeningen maken tijdens de les
Leerstof uitleggen aan iemand anders
Leerstof schematiseren
Oefenen op de site van Nectar met de oefentoets
Aan de hand van de ppt op de ELO de lesstof in eigen woorden kunnen uitleggen
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i- vragen (integreren)
Vraag nr
2
4
5
6
7
9
10
11
14
15
17

Aantal punten
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

score

Studievaardigheden die hierbij passen:
Voorkennis activeren
Lesstof al een keer goed doornemen voordat de paragraaf behandeld wordt: dan begrijp je
de lesstof al en kun je je concentreren op inzicht.
Leerstof schematiseren
Mindmap maken
Artikelen over het onderwerp lezen
Verbanden leggen tussen diverse hoofdstukken; terugbladeren naar eerdere hoofdstukken
Oefenen op www.biologiepagina.nl

5.

Bij welke soort vragen in dit proefwerk heb je de meeste fouten gemaakt?
B- vragen
i- vragen

6.

Ben je van plan om aan de hand van deze evaluatie andere
studievaardigheden toe te passen? Zo ja, welke?

7.

Je hebt nu regelmatig te maken gehad met het OBiT model. Wat vind je van dit
hulpmiddel? (begrijp je hoe je het kunt gebruiken, heb jij er wat aan, geeft het je
inzicht in je eigen manier van leren….enz).

Dank je wel voor het invullen!
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Mw. De Jonge
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Bijlage 6.Les “Leren leren”voor instromers 4 havo.
(ontworpen door J. de Jonge)

“Leren leren…..”

Waarom deze
les…???

4 havo

Het verschil tussen vmbo-t en havo
Vmbo-t

havo

• Veel reproductie/ ook
toepassing
• Hoeveelheid lesstof beperkt

• Weinig reproductie/veel
toepassing/ leren op inzicht
• Grotere hoeveelheden
lesstof
• Hoger abstractieniveau
• Hoger lestempo
• Meer zelfstandigheid

• Weinig abstract
• Verantwoordelijkheid

Hoe leer je nu?

TheLijkt
basics!
dit op jouw werkplek…….?
• Agendagebruik
• Plaats
waar je leert
Voorbereiden

Wat opvalt bij docenten:
• “Instromers” zijn gemotiveerd!
• Maken (bijna) altijd huiswerk!
• Hebben soms moeite met de hoeveelheid
lesstof`/ plannen
• Weten niet altijd hoe
ze moeten leren
• leren vaak reproductief

op

• Tijdstip
waarop je leert
• Examen

• HBO
• Afleiding
• Volgorde
• Omschakelen om te gaan
leren

Netjes en geordend…..!

”De gevorderde
Niet blijven hangen……….tijd
voor student”
Bloom
vernieuwing!
Het toverwoord: Discipline!
Onderverdeling van studievaardigheden
Benjamin Bloom, 1956
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Vernieuwde indeling, 2001

Onthouden
• Herkennen, benoemen, opnoemen;
“stampwerk”
• Voorbeeld 1: benoem alle onderdelen van de
eukaryote cel

• Voorbeeld 2: geef een
beschrijving van
het begrip “inteelt”

Begrijpen

Integreren

• Leg in eigen woorden uit
• Voorbeeld 1: leg uit hoe stoffen door het
celmembraan heen getransporteerd kunnen
worden
• Voorbeeld 2: leg uit hoe een signaal, dat
afkomstig is van de buiten de cel,
doorgegeven wordt binnen de cel (route)

• Wat je al geleerd hebt
kan je in een
nieuwe situatie
gebruiken
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Toepassen

Studievaardigheden met OBIT

• Voorspellingen doen, gebruik kennis in een
nieuwe situatie
• Voorbeeld: voorspel wat er gebeurt met y als x
toeneemt
• Bedenk een proefopstelling om te
onderzoeken of…….

• Zie bijlage

Leer - en denk in “laagjes”

Complexe concepten (onderwerpen)
B.v: Suikerziekte bekijken: organisatie niveau’s
• Systeem aarde
• Ecosysteem
• Soort
• Populatie
• Organisme
• Orgaanstelsel
• Orgaan
• Weefsel
• Cellen
• moleculen

• Begin bij de basis: onthouden, begrijpen
• Maar ga daarna verder naar
integreren en toepassen

Tips voor het studeren

Lesstof bijhouden
• Bewaarsysteem/ boeken en
papier tijdens de les

• Wat in de les behandeld is proberen dezelfde
dag/ zo snel mogelijk opnieuw door te nemen

Lesstof bijhouden

Zeer belangrijk:

• Deelonderwerpen structureren en leren

• het geleerde toepassen

• Probeer overzicht te houden;
hoofdstuk scannen

• Herhalen; grafiek “wat blijft er hangen tot de
volgende dag?????”
• Details/ hoofd- en bijzaken

• Wat moet je leren en hoe past dat in het
grotere geheel?

• ezelsbruggetjes
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Samenvatting maken; te populair!

Verschillende manieren om te
leren

! Nadelen
• kost veel tijd
• Wordt uiteindelijk vaak “overschrijven”
• Reproductief leren/ je legt geen verbanden
• Hoofd- en bijzaken scheiden

Aantekeningen maken

Zelf een studiewijzer maken

• Tijdens de les maken; steekwoorden, korte
zinnen

• Terwijl je de lesstof doorneemt
• Tijdens de les; let op !
Welke vragen stelt de docent?????

• Moet je handigheid in krijgen…

schrijf ze op!

• Thuis je aantekeningen zo snel mogelijk
verwerken

• Leerdoelen zelf beantwoorden
• Nog vragen: vraag een medestudent, docent

Tekenen

schematiseren

• https://www.youtube.com/watch?v=FD3oksRbhk

glucose
insuline

glucagon

glycogeen

(strip)tekenen

De diepte in: mindmappen…….
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Het
Deinternet
leerposter
op……

Het internet op…………
• Leren om de juiste websites op te zoeken

• Schrijf,
Podcastteken of maak een schema over lesstof
die
je het moeilijkste vindt
• http://www.youtube.com/watch?v=ZI9BYm7P
OcE
• Websites
• http://biologiepagina.nl/
• Filmpjes
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121
204_eiwitsynthese01

• Juiste niveau
• Betrouwbare informatie
• Toepassen in andere situaties
• Informatie delen met medestudenten;
b.v. dropbox

Leren voor een proefwerk

Leren voor een proefwerk

• Toepassen!

• Verzamelen en afbakenen: wat moet ik leren?

• Herhalen, herhalen, herhalen

• Als het goed is ken je de deelonderwerpen al
• Overzicht houden

• In eigen woorden kunnen
vertellen

• Verbanden leggen

• Pannen!!!!!!!

70

Bijlage 7. OBIT bespreekformulier bij toetsen
(ontwikkeld door M. v.d. Bogaard, docent biologie Gertrudiscollege, Roosendaal).

NAAM __________________________________________________________
O =

Onthouden (Bij onthouden gaat het om stof die uit het hoofd geleerd is en die
gereproduceerd wordt.

B =

Begrijpen (Bij begrijpen gaat het erom dat het geleerde in eigen woorden uitgelegd
wordt of dat de leerling in een herkenbare oefening laat zien dat het geleerde
begrepen is.

I=

Integreren (Bij integreren gaat het om koppelen van nieuwe kennis aan bestaande
kennis. Er is meestal sprake van het combineren van denkstappen)

T=

Toepassen (bij toepassen wordt de leerlingen naast het leggen van verbanden ook
gevraagd om iets toe te voegen. De denkstappen worden niet (volledig) gegeven. Dit
vraagt om een creatief denkproces. De leerling creëert binnen een nieuwe en/of
voorspelbare context.)

in dit werk:

O=34%, B=42%, I=19%, T=5%

In eindexamen 2012-2013 tijdvak 1 is de verdeling:

O=14%, B=56%, I= 26%, T=5%

O vragen
score
1c+d
2
2
3
4
2
12
2
16
3
18.b
1
19 b.
2
Totaalscore O : 15

Jouw score

Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit
soort vragen?
Definities van de dikgedrukte woorden uit
het boek opschrijven en leren.
Aantekeningen leren
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B-vragen
1 a+b
3
5
7
9
10
13
15
17
18a

score
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

Jouw score

Totaalscore I
Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit
soort vragen?
Samenvatting maken
Zelf een studiewijzer maken
Zelf aantekeningen maken tijdens de les
Leerstof uitleggen aan iemand anders
Leerstof schematiseren
Oefenen op de site van Nectar met de
oefentoets
Aan de hand van de ppt op de ELO de
lesstof in eigen woorden kunnen uitleggen.

Jouw score

Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit
soort vragen?
Voorkennis activeren
Lesstof al een keer goed doornemen
voordat de paragraaf behandeld wordt: dan
begrijp je de lesstof al en kun je je
concentreren op inzicht.
Leerstof schematiseren
Mindmap maken
Artikelen over het onderwerp lezen
Verbanden leggen tussen diverse
hoofdstukken
Oefenen op www.biologiepagina.nl

Totaalscore B: 18

I-vraag
8
11
14
19a

Score
max
2
2
2
2

Totaalscore I: 8
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T- vraag
6

Score
max
2

Jouw score

Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit
soort vragen?
Oefenen op de site van Nectar: paragrafen
met eindtermen in de context
Mindmap maken
Artikelen over het onderwerp lezen
Oefenen met (complexe) examenopgaven
Verbanden zoeken tussen de hoofdstukken

Totaalscore I: 2

Wat is jouw conclusie over jouw studievaardigheden bij dit PTA?
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Bijlage 8. Studievaardigheden met OBIT
(ontwikkeld door J. de Jonge, gebaseerd op “BLAST”: Crowe, 2008)

Beheersingsniveau
Onthouden

Begrijpen

Integreren

Individuele studievaardigheden

Oefenen met het benoemen van
onderdelen van een afbeelding
(b.v.
met flashcards)

Kenmerken opnoemen

Maak zelf een quiz (vragen opstellen)/zelf
leerdoelen maken

Tekenen

Onderverdelen

Aan elkaar koppelen van dingen die bij
elkaar passen (sorteren)

Begrippenlijst maken

Beschrijf (een proces) in je eigen woorden.

Geef voorbeelden (van een proces)

Maak een zin waar het woord in voorkomt





Toepassen










Studievaardigheden groep

Controleren: heeft de ander de
juiste namen bij de afbeelding
gezet?

Maak allemaal één onderdeel van
een begrippenlijst en combineer
daarna alles

Ieder doet één flashcard; de groep
controleert het antwoord.

Discussiëren

Samen een quiz doen



Bedenk wat er gebeurt in een proces als je
een van de componenten verandert.
Maak een grafiek van een biologisch
proces (indien mogelijk). Wat moet er
gebeuren om de vorm of helling van de
grafiek te veranderen?
Zet 2 begrippen naast elkaar: zoek de
overeenkomsten/ verschillen
Maak een mindmap



Analyseer en interpreteer informatie uit
literatuur (b.v. artikel) zonder de uitleg te
lezen die in het lesboek staat. Vergelijk
jouw uitleg met de uitleg van het boek
Analyseer een situatie en zoek naar wat er
als basis is gebruikt voor argumenten
Maak een mindmap over de relatie tussen
feiten en concepten
Stel een hypothese op/ ontwerp een
experiment dat gebaseerd is op de
informatie die je bestudeert.
Ontwerp een model dat gebaseerd is op
gegevens die je krijgt
Maak zelf een toets waar alle niveaus van
OBIT in zitten en maak de toets vervolgens
zelf.
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Discussie
Geef het antwoord, de anderen
zeggen of het juist is ( en waarom
wel/niet)
Schrijf het antwoord op een
examenvraag (internet) uit en laat
het door iemand anders controleren;
heb je te veel/ te weinig informatie in
het antwoord geschreven?
Leg om de beurt een proces uit en
geef elkaar daar commentaar op.
Zoek samen alle begrippen op in het
lesboek, maak ieder apart een
mindmap; beoordeel elkaars
mindmap
Analyseer en interpreteer samen
informatie in uit literatuur (b.v.
artikel) zonder de uitleg te lezen die
in het boek staat. Vergelijk jouw
uitleg met de uitleg van het boek
Elke leerling deponeert een
hypothese over een proces en
ontwerpt daarbij een experiment. De
groepsgenoten geven commentaar.
Maak een mindmap waarin alle
ideeën van alle groepsleden in voor
komen.

Bijlage 9. Flashcards celorganellen 4 vwo
(ontwikkeld door M. v.d. Bogaard, docent biologie Gertrudiscollege, Roosendaal).

R.E.R
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celwand

Ruw endoplasmatisch
reticulum
Transportstelsel binnen de
cel voor eiwitten en andere
stoffen; staat in verbinding
met golgi-systeem,
celmembraan en
kernmembraan.

Lysosoom
Blaasje met
verteringsenzymen dat via
het golgi-systeem is ontstaan
voor de afbraak van oude
celonderdelen of door
fagocytose opgenomen
stoffen, nadat de blaasjes
versmolten zijn

Mitochondrium

Celkern

Hier vindt de afbraak van
glucose plaats, waarbij
energie in de vorm van ATP
(bruikbaar) en warmte (niet
bruikbaar) vrijkomt:
C6H12O6 + 6O2  6CO2 +
6H2O + energie

Bevat DNA; kan op grond
van informatie (stoffen) uit
cytoplasma overgaan tot
activeren of blokkeren van
genen. Zo regelt de kern de
processen in de cel.

Ribosomen
Plaats waar RNA wordt
vertaald in eiwitten (volgens
DNA-code in de kern); Soms
los in cytoplasma ( dan
blijven de eiwitten in het
cytoplasma); vaak aan het
ER gebonden. Dan komen
de eiwitten in het ER en
vervolgens in het
Golgisysteem naar buiten.

Golgi-systeem
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Rijping van eiwitten, die in
blaasjes verpakt aan de
zijkant worden afgescheiden
en via exocytose naar buiten
de cel getransporteerd
worden

Vacuole.
Veroorzaakt druk tegen de
celwand= turgor: dit zorgt
voor stevigheid.Maakt
celstrekking mogelijk.Worden
sommige afvalstoffen in
kristalvorm in
opgeslagen.Bevat soms
kleurstof (anthocyaan)
waardoor plantendelen
gekleurd zijn(
roze/paars/blauw)

Centriolen
Spelen een rol bij de
celdeling.
Vanuit de centriolen ontstaan
de trek-en steundraden die
de chromosomen splitsen en
over beide celhelften
verdelen

Celskelet
strengen van gestapelde
eiwitmoleculen. Zorgen voor
stevigheid, vorm, beweging,
kunnen blaasjes in beweging
brengen en chromosomen
verplaatsen tijdens de
kerndeling.

Chloroplast.Hier vindt de
fotosynthese plaats.
In de membranen zit de stof
chlorofyl. Dit is een pigment
dat lichtenergie kan omzetten
in ATP.
De energie van de ATP wordt
gebruikt om m.b.v. CO2 en
H2O glucose te maken.
Hierbij ontstaat O2 als
afvalproduct.

Chromoplast
Kleurstofkorrel.
Geeft een geel/oranje/rode
kleur aan een plantencel.
Hierdoor kleuren
plantenorganen (b.v.
vruchten of bloemen)
waardoor dieren gelokt
worden voor
zaadverspreiding of
bestuiving

Amyloplast
Opslag van zetmeel in de
cel.
Zetmeel is osmotisch
inactief, de osmotische
waarde van de cel wordt
hierdoor niet verhoogd.

Celwand.

Celmembraan.

Gemaakt van cellulosevezels,
speelt een rol bij de
stevigheid.
De celwand zit buiten de cel
en is dus extracellulair.

Begrenzing van de levende
cel. Regelt welke stoffen er
doorgelaten worden.
Semi- en selectief
permeabel.
Bevat receptoren

Glad E. R.
Een netwerk van twee dicht
tegen elkaar liggende
membranen zonder
ribosomen.
Vormt vetachtige stoffen
voor de celmembraan en
vetachtige hormonen.
Tevens transport.
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Bijlage 10. Leerdoelen voorzien van OBIT codes.
(Ontwikkeld door N. v.d. Ster, docent biologie Gertrudiscollege Roosendaal)

Leerdoelen Hoofdstuk 7. Onderzoek doen.

4 havo

Start: Een ijsverkoper.
nr
Leerdoel
1
Je kunt uitleggen hoe je moet werken met een pipet. Je beheerst de handelingen.
2
Je kunt een verdunningsreeks maken. Je beheerst deze handeling.
3
Je kunt de verdunningen van een oplossing berekenen.
4
Je kunt uitleggen hoe je bacteriën kunt kweken en beheerst de handelingen die daarmee
te maken hebben
5
Je kunt een practicumvoorschrift stapsgewijs en orderlijk uitvoeren, waarbij je hygiene- en
veiligheidsvoorschriften in acht neemt.
Paragraaf 7.1. Waarnemen: je eten bederft
nr
Leerdoel
1
Je kunt beschrijven wat in het algemeen de werkzaamheden van een
voedingsmiddelentechnoloog inhouden.
2
Je kunt in je eigen woorden vertellen wat mico- organismen zijn, en een aantal
voorbeelden noemen
3
Je kunt aangeven op welke manieren je kunt bepalen of voedsel bedorven is. Je kunt
deze kennis toepassen in een voorbeeld
4
Je kunt in eigen woorden beschrijven wat voedselvergiftiging is en de symptomen
daarvan noemen.
5
Je kunt aangeven aan de hand van een voorbeeld wanneer er sprake is van
voedselvergiftiging en wanneer er sprake is van voedselinfectie
6
Je kunt uitleggen welke hygiënische maatregelen je kunt nemen om besmetting met
micro organismen te voorkomen
7
Je kunt aangeven op welke manieren micro organismen in het voedsel terecht kunnen
komen
8
Je kunt berekenen hoeveel bacteriën er ontstaan na een gegeven tijdsduur
9
Je kunt uitleggen wat een DNA bank is en aangeven wat het belang daarvan is aan de
hand van een voorbeeld
10
Je kunt voorbeelden geven van voedingsmiddelen die plantaardig of dierlijk zijn, en
voedingsmiddelen waar met opzet bacteriën en schimmels bevatten
11
Je kunt benoemen in welke rijken biologen alle organismen indelen, wat de verschillen
zijn tussen de verschillende groepen en dit opzoeken in Binas.
12
Je kunt bepalen in welke groep een organisme thuishoort aan de hand van een
voorbeeld.
13
Je kunt uitleggen wat een autotroof organisme is
14
Je kunt uitleggen wat een heterotroof organisme is
15
Je kunt uitleggen wat het verschil tussen een prokaryoot en een eukaryoot is.
16
Je kunt uitleggen welke eigenschappen een virus heeft en hoe ze een organisme ziek
kunnen maken
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OBIT
B
i
i
i
i

OBIT
B
B
B
B
B/ i
B
B
i
B/i
O
B
B/i
B
B
B
B

Bijlage 11. Beknopte lijst van aanbevelingen
Aanbevelingen aan de biologiesectie:
1.

Gebruik het OBIT score formulier voor toetsbesprekingen alleen in de derde- en
vierde klas, en in individuele gevallen in de vijfde- en zesde klas.

2.

Voorzie de leerdoelen van een OBIT code.

3.

Oefen in de biologielessen van de derde- en vierde klas een beperkt aantal
studievaardigheden in.

Aanbevelingen aan de directie:
1.

Binnen het Gertrudiscollege aansturen op het gebruik van één leerdoelentaxonomie;
OBIT.

2.

Van klas 1 t/m 4 een doorlopende leerlijn ontwikkelen en inzetten over “leren leren”
op basis van OBIT. In klas 5 en 6 wordt dan alleen nog individuele begeleiding
gegeven indien nodig.

4.

Stimuleer het eenduidig gebruik van de OBIT codes binnen de school.
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