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Samenvatting
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: welke didactische strategieën zijn
effectief bij het leren toepassen van beantwoordingsstrategieën bij de verschillende
soorten open geografische vragen die worden gesteld in toetsen en schoolexamens
in havo 4? Omdat de vorm en opbouw van het centraal schriftelijke examen op het
Gertrudiscollege het uitgangspunt vormt bij het ontwerp van toetsen en
schoolexamens aardrijkskunde in havo 4, zijn de vraagsoorten in het centraal
schriftelijk examen van belang. In dit onderzoek is het strategiegebruik van leerlingen
bij het beantwoorden van deze vragen onder de loep genomen.
Westhof (1995) beschrijft een strategie als een plan van handelingen om een
bepaald doel te bereiken. Bij een beantwoordingsstrategie gaat het over een plan
van aanpak bij het beantwoorden van een vraag. Op basis van aanbevelingen van
Vankan en van Erp Taalman Kip (2002) en Broekman en de Bock (2012), kan het
beantwoordingsproces worden onderverdeeld in zes stappen, te weten: de vraag
lezen, begrippen duiden, bronnen bestuderen, gegevens ordenen, gegevens
verwerken en de vraag beantwoorden. Het gebruik van beantwoordingsstrategieën
kan zichtbaar worden gemaakt door leerlingen hardop denken vragen te laten
beantwoorden. Bij een hardop denken- opdracht worden alle stappen van het
beantwoordingsproces geëxpliciteerd.
Van een didactische strategie is sprake wanneer didactische werkvormen
systematisch worden toegepast om beoogde leerdoelen te bereiken.
Een aantal didactische strategieën die bij het leren toepassen van
beantwoordingsstrategieën kunnen worden ingezet zijn de didactiek van het leren
leren, scaffolding, modelleren, taalgerichte vakdidactiek en didactiek die gericht is op
het expliciet beschrijven van denkstappen. Voor de invulling van een didactische
strategie is het belangrijk om te bepalen door wie de leerfuncties worden vervult. Hoe
meer leerfuncties de leerling zelf vervult, des te meer sprake er is van zelfstandig
leren. Wanneer de docent alle leerfuncties controleerd is er sprake van
docentgestuurd onderwijs. De consequentie van docentgestuurd onderwijs is dat
leerlingen nauwelijks worden gestimuleerd om na te denken over hun eigen denken
en over de strategieën die zij moeten inzetten om een probleem of vraagstuk op te
lossen. Bij gedeelde sturing en leerling gestuurd onderwijs draagt de leerling in
toenemende mate verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leerproces en staat de
strategie of aanpak van de leertaak centraal.
In het kader van dit onderzoek is een nulmeting verricht. Voor de nulmeting zijn drie
instrumenten gebruikt: een hardop denken- opdracht, twee rubrics voor de analyse
van gegeven antwoorden op samenhang, stuctuur en taalgebruik, en een vragenlijst.
Op basis van de nulmeting is vastgesteld in hoeverre leerlingen uit havo 4
beantwoordingsstrategieën gebruiken bij het beantwoorden van een open vraag. De
nulmeting ging vooraf aan een interventie. De interventie bestond bij dit onderzoek
uit twee verschillende lessenseries die parallel werden uitgevoerd.
De lessenserie die was ontwikkeld voor de controlegroep verschilde wat betreft de
didactische invulling op slechts op één punt met de lessen zoals deze voor de
interventie werden gegeven: tijdens de interventie werd structureel aandacht besteed
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aan het gebruik van beantwoordingsstrategieën. Dit werd gedaan door
strategiegebruik te explicipleren en door kant-en-klare oplossingen aan te bieden.
Bij de experimentele groep is eveneens expliciet aandacht besteed aan het gebruik
van beantwoordingsstrategieën, alleen zijn bij deze groep de kant-en-klare
oplossingen achterwege gelaten. Daarnaast werd er bij de experimentele groep
gebruik gemaakt van scaffolding en was er sprake van meer gedeelde sturing in
plaats van docentgestuurd onderwijs.
Na afloop van de lessenreeks is er een eindmeting verricht. Bij de eindmeting zijn
dezelfde instrumenten gebruikt als bij de nulmeting, de resultaten van de eindmeting
en de nulmeting zijn met elkaar vergeleken. Op basis van de vergelijking van de
resultaten is gebleken dat strategietraining effect heeft, maar op de vraag welke
didactische strategie bij de strategietraining de meest effectieve was, kan geen
eenduidig antwoord gegeven worden. De uitkomst van de vragenlijst wijst er op dat
de gesloten vorm met kant-en-klare oplossingen meer effect heeft gehad, de
uitkomst van de hardop denken- opdracht doet juist vermoeden dat de open vorm
effectiever was.
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Verlegenheidssituatie
Sinds het schooljaar 2013-2014 geef ik lessen aardrijkskunde aan leerlingen in de
bovenbouw van het Gertrudiscollege in Roosendaal. Wat mij opvalt is dat met name
de leerlingen in havo 4 moeite hebben met het geven van een samenhangend en
uitvoerig antwoord op open vragen in toetsen en schoolexamens. Over het algemeen
is bij de meeste leerlingen gedurende de bovenbouwperiode een stijgende lijn
zichtbaar bij de beantwoording van de lange open vragen, tegelijkertijd constateer ik
dat er een aanzienlijke groep leerlingen is die blijft volharden in het geven van
ongestructureerde, onsamenhangende antwoorden. Tijdens de les blijkt dat de
betreffende leerlingen over het algemeen wel over voldoende kennis beschikken,
maar dat ze zonder hulp, dat wil zeggen zonder doorvragen, niet tot een
samenhangend en uitvoerig antwoord kunnen komen. Bij deze leerlingen lukt het
vaak niet om zelfstandig de denkstappen te maken die zij tijdens een toets moeten
maken.
Dat het een thema betreft dat verder reikt dan de muren van mijn klaslokaal, blijkt uit
het feit dat er door vakgenoten aandacht aan wordt besteedt, bijvoorbeeld in het
vakblad Geografie. Hierin verscheen bijvoorbeeld het artikel ‘Examens maken kan je
leren’. In dit artikel wordt onderkent dat “begrijpend lezen en schrijfvaardigheid niet
behoren tot de sterkst ontwikkelde cognitieve eigenschappen van een havokandidaat” (Vankan & van Erp Taalman Kip, 2002). Leerlingen zouden zich in hun
antwoordgedrag meer moeten toeleggen op precies taalgebruik: het correct
benoemen van begrippen, relaties, processen en verschijnselen, het vermijden van
te grote generalisaties, van vertekeningen en van omissies, aldus Vankan en van Erp
Taalman Kip (2002). Ook in het artikel ‘examentraining voor havo- leerlingen: hoe
pak je dat aan?’ (Vankan & van Erp Taalman Kip, 2003) wordt aandacht besteedt
aan de beantwoording van open vragen. Dit artikel gaat over het trainen van
beantwoordingsstrategieën bij examenvragen. In ‘Aardrijkskundeonderwijs
onderzocht’ komt ditzelfde thema ter sprake in het hoofdstuk ‘leergedrag en
toetsaanpak onderzocht’ (Broekman & de Bock, 2012). Broekman en de Bock (2012)
hebben op basis van een hardop denken- opdracht de problemen in kaart gebracht
waar leerlingen tegenaan lopen tijdens het beantwoordingsproces. Op basis van hun
onderzoek komen Broekman en de Bock tot een aantal aanbevelingen voor
leerlingen en docenten die kunnen bijdragen aan beter strategiegebruik.
Het artikel van Broekman en de Bock (2012) sluit aan bij mijn verlegenheidssituatie
en vormt een mooi startpunt voor mijn onderzoek. Ik wil onderzoeken welke
didactische strategieën effectief zijn bij het leren toepassen van
beantwoordingsstrategieën bij de verschillende typen open geografische vragen. Een
strategie is een plan van handelingen om tot een bepaald doel te komen (Westhoff,
1995), bij didactiek gaat het om de overdracht van kennis en vaardigheden. Een
didactische strategie is vrij vertaald dus een plan voor de overdracht van kennis en
vaardigheden. Bij een beantwoordingsstrategie gaat het in dit onderzoek over een
plan van aanpak bij het beantwoorden van een vraag.
Op basis van dit onderzoek hoop ik tot een aantal praktische aanbevelingen te
komen die voor vakcollega’s aardrijkskunde in zowel de onderbouw als de
bovenbouw te implementeren zijn. De uitkomst van dit onderzoek kan ook relevant
zijn voor andere vakken die wat betreft de vraagstelling bij toetsen en
schoolexamens vergelijkbaar zijn met aardrijkskunde. Hierbij valt te denken aan
vakken als geschiedenis en economie.
5

Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:
Welke didactische strategieën zijn effectief bij het leren toepassen van
beantwoordingsstrategieën bij de verschillende soorten open geografische vragen
die worden gesteld in toetsen en schoolexamens in havo 4?
Deelvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van de verschillende soorten open geografische vragen
die worden gesteld in toetsen en schoolexamens in havo 4?
2. Welke beantwoordingsstrategieën zijn er in relatie tot het beantwoorden van deze
open geografische vragen?
3. Hoe kan het gebruik van deze beantwoordingsstrategieën bij leerlingen zichtbaar
worden gemaakt?
4. Welke didactische strategieën zijn er in relatie tot het leren toepassen van
beantwoordingsstrategieën bij open geografische vragen?
5. Hoe vaardig zijn de havo 4 leerlingen bij het toepassen van de
beantwoordingsstrategieën bij open geografische vragen?
6. Hoe effectief zijn de didactische strategieën bij het aanleren van de
beantwoordingsstrategieën waar de onderzoekspopulatie moeite mee heeft?
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Theoretisch kader
1. Wat zijn de kenmerken van de verschillende soorten open
geografische vragen die worden gesteld in toetsen en
schoolexamens in havo 4?
In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar strategieën bij het beantwoorden van
open, geografische vragen. Geerligs en van der Veen (2002) onderscheiden drie
soorten open vragen: invulvragen, korte open vragen en lange open vragen. Korte
open vragen zijn vragen waarbij korte antwoorden volstaan, dat wil zeggen
antwoorden die bestaan uit één antwoordelement, lange open vragen bestaan uit
twee of meer antwoordelementen. Maar wanneer is een open vraag een
geografische vraag?
1.1 Geografische werkwijzen
Vragen krijgen een geografisch karakter als ‘ruimtelijke componenten een centrale rol
spelen’ (Bosschaart , et al., 2009). Dit ruimtelijke component staat centraal als er
een geografische werkwijze voor nodig is om de vraag te beantwoorden. De zes
geografische werkwijzen zoals beschreven door SLO (Ankoné & van der Vaart,
2007) en Leon van Kan en Joop van der Schee (Vankan & van der Schee, 2006),
zijn:
1. Verschijnselen en gebieden vergelijken in tijd en ruimte (zie figuur 1.1). Bij een
vergelijking gaat het om het beschrijven van verschillen en overeenkomsten
tussen gebieden en tussen verschijnselen. Bij het vergelijken van verschijnselen
in tijd gaat het om hetzelfde verschijnsel in hetzelfde gebied in verschillende
tijden. Bij verschillende tijden kan het gaan om een vergelijking tussen het heden
en verleden (1a) of een vergelijking tussen het heden en de toekomst (1b) Bij een
vergelijking tussen het heden en de toekomst kan het gaan om een verwachting
of om een wensbeeld. Bij het vergelijken van verschijnselen en gebieden in ruimte
(1c) gaat het om hetzelfde verschijnsel in dezelfde tijd in twee verschillende
gebieden. De werkwijze is categoriseren door het onderscheiden van
overeenkomsten en verschillen.
Figuur 1.1

2. Relaties leggen binnen een gebied en tussen gebieden (zie figuur 1.2). Bij het
leggen van relaties binnen een gebied gaat het om verticale samenhang: de
samenhang tussen verschillende verschijnselen in hetzelfde gebied en in
7

dezelfde tijd (2a) De werkwijze is het beschrijven van de manier waarop de
verschijnselen binnen een gebied elkaar beïnvloeden.
Bij het leggen van relaties tussen verschillende gebieden gaat het om horizontale
samenhang (2b). De werkwijze is verbanden opsporen tussen gebieden.Een
analyse van Jan Karkdijk van de havo-examens aardrijkskunde 2009 en 2010
heeft duidelijk gemaakt dat het leggen van relaties binnen een gebied en tussen
gebieden veruit de meest gevraagde geografische werkwijze is, maar ook de
werkwijze waar het slechtst op gescoord wordt. Relaties leggen is belangrijk in de
schoolaardrijkskunde, maar blijkbaar heel lastig voor leerlingen (Karkdijk, 2012).
Figuur 1.2

3. Verschijnselen en gebieden vanuit meer dimensies beschrijven en verklaren (zie
figuur 1.3). Bij aardrijkskunde spelen de politieke, culturele, natuurlijke en
economische dimensie een rol. De werkwijze is het herkennen van en
samenhang zien tussen de dimensies.
Figuur 1.3

4. Verschijnselen en gebieden in hun geografische context plaatsen (zie figuur 1.4).
Het indelen en toedelen van gebieden in deelgebieden op basis van hetzelfde
(zelf gekozen) criterium (4a) zodat duidelijk wordt van welk groter geheel het
deelgebied uitmaakt. Het indelen en toedelen van verschijnselen in
deelverschijnselen op basis van een zelf gekozen ordeningsprincipe (4b) zodat
duidelijk wordt van welk groter geheel het deelverschijnsel uitmaakt.
Figuur 1.4
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5. Verschijnselen en gebieden op verschillende ruimtelijke schaal analyseren (zie
figuur 1.5). Het variëren (inzoomen of uitzoomen) van schaal voor meer of minder
details. Veelgebruikte schalen, van groot naar klein, zijn de mondiale-,
continentale-, fluviale-, nationale-, regionale- en lokale schaal (KNAG, 2013).
Figuur 1.5

6. Verschijnselen en gebieden bezien vanuit het samenspel tussen het bijzondere
en het algemene en het algemene en bijzondere (zie figuur 1.6).
Het verklaren van het voorkomen van een verschijnsel in een gebied met behulp
van een algemene regel en met oog voor bijzondere, gebiedsspecifieke factoren.
Het verklaren van het voorkomen van een verschijnsel in een gebied met behulp
van een algemene regel en uitleggen dat het in het betreffende gebied anders is
dan die algemene regel.
Figuur 1.6

1.2 Soorten geografische vragen
Tot nu toe is vastgesteld wat open geografische vragen kenmerkt. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de verschillende soorten open geografische vragen. Bij dit
onderzoek gaat het om vragen die worden gebruikt binnen de schoolaardrijkskunde,
maar schoolaardrijkskunde en wetenschappelijke geografie zijn niet los van elkaar te
zien. De inhoud van de schoolaardrijkskunde wordt mede bepaald door
ontwikkelingen in de wetenschappelijke geografie (van der Schee, 2009).
In de wetenschappelijke geografie worden verschillende vraagsoorten gehanteerd,
Ben de Pater (2014) onderscheidt er in zijn boek ‘de ontdekking van de geografie’
acht: beschrijvingsvragen, trendvragen, vergelijkingsvragen, verklaringsvragen,
toetsingsvragen, ontwerpvragen, evaluerende vragen en voorspellende vragen.
Omdat de wetenschappelijke geografie en de schoolaardrijkskunde in elkaars
verlengde liggen, is te verwachten dat de vraagsoorten in de schoolaardrijkskunde
overlap vertonen met de vraagsoorten in de wetenschap. Dat blijkt ook zo te zijn.
Welke vraagsoorten er binnen de schoolaardrijkskunde worden gebruikt, is
vastgelegd door SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) in de handreiking
schoolexamen Havo/Vwo 2007 (Ankoné & van der Vaart, 2007) en door het college
voor examens in de syllabus voor het centrale examen (College voor Examens,
2014). In de handreiking en in de syllabus wordt onderscheid gemaakt tussen vijf
soorten geografische vragen, dezelfde indeling wordt gehanteerd in ‘Meer leren
9

denken met aardrijkskunde’ (Vankan & van der Schee, 2006). In tabel 1.1 is de
indeling schematisch weergegeven. Per vraagsoort worden voorbeeldvragen
weergegeven. In tabel 1.2 zijn de antwoordformats bij de verschillende vraagsoorten
weergegeven.
Tabel 1.1 Voorbeelden van de verschillende soorten geografische vragen
Vraagsoort
Beschrijvende vragen

Voorbeeldvragen
- Waar is dat? Wat is daar? Hoe is dat daar? Hoe beleeft men
dat daar?
Verklarende vragen
- Waarom is dat daar? Waarom is daar dat? Waarom is dat
daar zo? Waarom beleeft men dat daar zo?
Voorspellende vragen
- Waar zal dat zijn? Waarom zal dat daar zijn? Waarom zal dat
daar zo zijn? Hoe zal men dat daar beleven?
Waarderende vragen.
- Is dat daar gewenst? Is daar dat gewenst? Is dat daar zo
gewenst?
Vragen gericht op het maken van - Waar kan dat? Wat kan daar? Hoe zal dat daar zijn? Hoe zal
keuzes en het oplossen van
men dat daar beleven?
problemen

(Vankan & van der Schee, 2006).
Tabel 1.2 De antwoordelementen per vraagsoort
Vraagsoort
Beschrijvende vragen

Antwoordformat
Een geografische beschrijving bestaat minimaal uit:
- kenmerken van en relaties tussen verschijnselen
- de ruimtelijke context van verschijnselen.
Verklarende vragen:
Een geografische verklaring bestaat minimaal uit:
- een oorzaak
- een gevolg
- een verklarend principe
- bijzondere ruimtelijke omstandigheden.
Voorspellende vragen
Een geografische voorspelling bestaat minimaal uit:
- een verschijnsel
- een verwachting
- een voorspellend principe
- een verwijzing naar ruimtelijke omstandigheden.
Waarderende vragen
Een waardering bestaat uit:
- een situatiebeschrijving
- een oordeel
- een norm waarop het oordeel is gebaseerd
- eventueel een achterliggende waarde die de norm
rechtvaardigt of een voorbehoud ten aanzien van de
geldigheid van het oordeel.
Vragen gericht op het maken van Een geografische probleemoplossing bestaat uit:
keuzes en het oplossen van
- een geografische probleemanalyse gebaseerd op gegevens
problemen
- eventueel enkele scenario's waartussen gekozen kan worden
- criteria, positieve en negatieve, waaraan een oplossing moet
voldoen
- de gekozen oplossing met argumenten die verwijzen naar
criteria
- het prioriteren van criteria op grond van achterliggende
waarden
- eventueel voorbehoud ten aanzien van de oplossing.

(Ankoné & van der Vaart, 2007).
Bij de indeling van SLO gaat het om geografische vragen die worden gesteld bij
toetsen en schoolexamens en geografische onderzoeken. Omdat dit onderzoek
gericht is op het beantwoorden van geografische vragen bij toetsen en
10

schoolexamens in havo 4, is het nuttig om de focus te verleggen naar vraagsoorten
die in deze toetsen en schoolexamens worden gehanteerd.
Voor vraagsoorten bij toetsen en schoolexamens is een indeling mogelijk op basis
van veelgebruikte handelingswerkwoorden. Met handelingswerkwoorden wordt
aangegeven welk gedrag of handeling er van leerlingen verwacht wordt in combinatie
met de beschreven vakinhoud (Kennisnet, 2011). KNAG heeft op basis van
veelgebruikte handelingswerkwoorden een hulpkaart voor toetsen ontwikkeld voor
klas 3 en 4 havo/vwo (tabel 1.3). In het zakboek havo (Palings, Savelkouls,
Terlingen, Weidema, & de Wolf, 2011) worden drie vraagsoorten aangehaald die
veelvuldig in centraal schriftelijke examens worden gesteld. Naast de door KNAG
genoemde leg uit- vragen en beredeneer- vragen worden in het zakboek de verklaarvragen genoemd.
Een vergelijking van de vraagsoorten die worden beschreven door SLO, KNAG en in
het zakboek havo brengt overeenkomsten en verschillen aan het licht. In het
volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat kennis over de verschillende soorten
geografische vragen en de bijbehorende antwoordformats voor leerlingen van belang
is om tot een samenhangend en gestructureerd antwoord te komen, in dat kader is
het belangrijk dat er eenduidigheid bestaat over de indeling van de vraagsoorten en
bijbehorende antwoordformats. In de methode van onderzoek volgt een contentanalyse om tot een definitieve indeling te komen.
Tabel 1.3 Typen geografische vragen volgens de hulpkaart toetsen
Vraagsoort
Geef een
oorzaak/reden/argument
Leg uit

Beredeneer

Beschrijf

Antwoordformat
- Een opsomming. Het aantal oorzaken/redenen/argumenten dat
wordt gevraagd, is bepalend voor het aantal
antwoordelementen en dus ook voor het aantal punten.
- Een oorzaak- gevolgrelatie. Omdat het antwoord uit twee
elementen bestaat, wordt voor dit vraagtype minimaal 2 punten
toegekend.
- Stapsgewijze reconstructie van het denkproces. Een
beredenering bestaat minimaal uit twee stappen. Een
redenering bevat een vergelijking en een gevolg/conclusie. Het
aantal punten is afhankelijk van het aantal stappen dat de
leerling moet beschrijven.
- Een beschrijving van kenmerken van en relaties tussen
verschijnselen en de ruimtelijke context. Het aantal punten is
afhankelijk van het aantal stappen dat de leerling moet
beschrijven.

(KNAG, 2013)
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2. Welke beantwoordingsstrategieën zijn er in relatie tot het
beantwoorden van open geografische vragen?
In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende open geografische vraagsoorten aan
bod gekomen, dit hoofdstuk staat in het teken van beantwoordingsstrategieën in
relatie tot het beantwoorden van open geografische vragen. Westhoff (1995)
beschrijft een strategie als een plan van handelingen om een bepaald doel te
bereiken. Bij een beantwoordingsstrategie gaat het over een plan van handelingen bij
het beantwoorden van een vraag. In dit hoofdstuk wordt een plan van handelingen
beschreven bij het beantwoorden van een geografische vraag. Er wordt tevens
gekeken naar de overeenkomsten tussen het plan van handelingen bij het
beantwoorden van een geografische vraag en strategiegebruik bij andere vakken.
2.1 Plan van handelingen bij het beantwoorden van een geografische vraag
De leerling moet, ongeacht om wat voor vraagtype het gaat, altijd een aantal stappen
doorlopen om een vraag te kunnen beantwoorden. Vankan en van Erp Taalman Kip
(2002) onderscheiden er vier: de vraag lezen, gegevens ordenen, gegevens
verwerken en ten slotte het beantwoorden van de vraag. Het model dat zij hanteren,
wordt ook wel het vierfasenmodel genoemd (tabel 2.1). In het vierfasenmodel komen
bij stap twee en stap drie, respectievelijk het ordenen van gegevens en het
verwerken van gegevens, de geografische werkwijzen aan bod. Bij het ordenen van
gegevens gaat het er met name om dat leerlingen een verschijnsel of gebied in hun
geografische context kunnen plaatsen: indelen en toedelen. Bij de derde stap, het
verwerken van de gegevens, komen de andere geografische werkwijzen aan bod.
Tabel 2.1 Het vierfasenmodel
Fase
Vraag lezen

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken

Beantwoorden
van de vraag

Handelingen
- Lees de hele vraag inclusief de bronnen, de koptekst en alle deelvragen
- Zoek woorden en begrippen die je niet kent in de verschillende registers in de
atlas
- Vraag je af hoe je een gebied kunt indelen
- Vraag je af tot welke grotere gehelen een gebied of verschijnsel behoort
Het leggen van verbanden en het toepassen in een nieuwe context:
- Met welke andere verschijnselen binnen een gebied hangt een verschijnsel
samen?
- Met welke ontwikkelingen op een hogere ruimtelijke schaal hangen
ontwikkelingen binnen een gebied samen?
- Vraag je af wat er precies gevraagd is. Past het antwoord bij de vraag? Is het
antwoord volledig?
- Welke vraag zou je bij dit antwoord formuleren? Komt die overeen met de
vraag die gesteld is?

(Vankan & van Erp Taalman Kip, 2002)
Broekman en de Bock (2012) onderscheiden vijf stappen in het
beantwoordingsproces, te weten: de vraag lezen, begrippen duiden, bronnen
bestuderen, verbanden leggen en ten slotte de vraag beantwoorden. Een vergelijking
van het vierfasenmodel van Vankan en van Erp Taalman Kip (2002) met het
stappenplan van Broekman en de Bock (2012) brengt een aantal verschillen aan het
licht. In het vierfasenmodel zijn het lezen van de vraag, het duiden van de begrippen
en het bestuderen van bronnen, samengevoegd in één fase: de vraag lezen.
In het vierfasenmodel wordt het indelen en toedelen van verschijnselen en gebieden
als een werkwijze beschouwd die altijd moet worden gehanteerd. In het stappenplan
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van Broekman en de Bock wordt er in het stappenplan niet één geografische
werkwijze uitgelicht, in plaats daarvan wordt het toepassen van de verschillende
geografische werkwijzen in het stappenplan opgenomen onder de noemer
‘verbanden leggen’.
In tabel 2.2 zijn de aanbevelingen van zowel Vankan en van Erp Taalman Kip (2002)
als Broekman en de Bock (2012) samengevoegd in één overzicht. In dit overzicht is
zichtbaar dat ieder van de zes stappen die doorlopen moet worden bij het
beantwoorden van een vraag verder valt onder te verdelen in kleine stappen.
Tabel 2.2 stappen bij het beantwoorden van een open geografische vraag
Stappen

Aanbevelingen van Vankan en van Erp Taalman Kip (2002) en Broekman en de
Bock (2012)
Vraag lezen
- Lees de hele vraag inclusief de bronnen, de koptekst en alle deelvragen.
- Bepaal om wat voor soort vraagtype het gaat.
- Bepaal de essentie van de vraag.
- Onderstreep sleutelwoorden/signaalwoorden in de vraag die helpen om de
richting van het antwoord te bepalen.
- Bepaal uit hoeveel elementen het antwoord moet bestaan.
Begrippen
- Zoek woorden en begrippen die je niet kent op in de verschillende registers
duiden
achterin de atlas.
Bronnen
- Bepaal welke informatiebronnen je nodig hebt voor het beantwoorden van de
bestuderen
vraag.
- Werk bij atlasgebruik met het zakenregister, de bladwijzer, de index en de lijst
met geografische begrippen.
Gegevens
- Vraag je af hoe je een gebied of verschijnsel kunt indelen.
ordenen
- Vraag je af hoe je een gebied of verschijnsel kunt toedelen.
Gegevens
- Bepaal met welke andere verschijnselen binnen een gebied een verschijnsel
verwerken
samenhangt.
- Bepaal met welke ontwikkelingen op een hogere ruimtelijke schaal
ontwikkelingen binnen een gebied samenhangen.
De vraag
- Antwoord zo gericht en concreet mogelijk en vermijdt algemene termen.
beantwoorden
Antwoord kort, zakelijk en gericht.
- Worden er meerdere antwoorden gevraagd, noteer die dan overzichtelijk.
- Kijk of het gegeven antwoord wel echt een antwoord is op de gestelde vraag en
of het antwoord volledig is door:
o Direct na het beantwoorden van de vraag het antwoord over te lezen.
o Op basis van het gegeven antwoord een vraag te
formuleren. Komt de vraag niet overeen met de vraag in de toets, pas het
antwoord dan aan.

2.2 Strategiegebruik bij exacte vakken
Bij de exacte vakken wordt veel aandacht besteed aan strategieën. Wiskunde is
kampioen, maar ook bij natuurkunde, scheikunde en biologie moeten leerlingen veel
tijd besteden aan het oplossen van vraagstukken, opgaven, sommen of welke naam
er ook voor gebruikt wordt (van Netten, 2004). Een aanpak die bij vraagstukken kan
worden gebruikt en waarbij veel aandacht uitgaat naar het proces, is de
systematische probleem aanpak, kortweg SPA. Bij deze aanpak spelen vier stappen
die in het examenprogramma biologie bij het domein vaardigheden worden
genoemd, een belangrijke rol: de voorbereiding/analyse/oriëntatie, planning/aanpak,
uitwerking/antwoord en evaluatie/controle/reflectie. Van Netten (2004) heeft bij
iedere stap een aantal deelstappen geformuleerd die, wanneer ze in de juiste
volgorde worden doorlopen, moeten leiden tot een systematische aanpak (tabel 2.3).
De SPA vertoont overeenkomsten met de stappen bij het beantwoorden van een
open geografische vraag zoals beschreven door Vankan en van Erp Taalman Kip
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(2002) en Broekman en de Bock (2012). Het lezen van de vraag, duiden van
begrippen, bestuderen van bronnen en ordenen van gegevens komt in grote lijnen
overeen met de voorbereiding, het verwerken van de gegevens met de aanpak en de
deelstappen bij het beantwoorden van de vraag met antwoord en controle.
Tabel 2.3 Kenmerken van de Systematische Probleem Aanpak (SPA)
Stap
Handelingen
Voorbereiding - De opgave doorlezen.
- Nagaan wat er precies gevraag wordt.
- Alles op een rijtje zetten: over welke leerstof gaat het? Welke gegevens zijn er?
Aanpak
- Op zoek naar de oplossing door verbanden te zoeken, een schema of tekening
maken en in stapjes te werken.
Antwoord
- Opschrijven wat voor het antwoord nodig is.
Controle
- Is de vraag beantwoord?
- Zijn alle aanwijzingen en gegevens gebruikt?
- Is de uitkomst realistisch?

2.3 Strategiegebruik bij studerend lezen
Studerend lezen is een strategische aanpak van lezen waarbij een leerling een
specifiek doel voor ogen heeft, bijvoorbeeld een probleem oplossen of een opgave
maken (Kniep & Janssen, 2011). Bij studerend lezen worden twee soorten
activiteiten onderscheiden: cognitieve activiteiten en metacognitieve activiteiten. Bij
cognitieve activiteiten gaat het om het gericht verwerken van informatie uit een tekst,
bij metacognitieve om het bijsturen van de cognitieve activiteiten. Deze activiteiten
wisselen elkaar af. De activiteiten die plaatsvinden, kunnen worden geordend naar
de fase van het studerend- leesproces. De drie fases die in het artikel van Kniep en
Janssen (2011) worden genoemd, zijn de fase vooraf, tijdens en na afloop van het
lezen. Per fase worden een aantal activiteiten genoemd die leerlingen in meer of
mindere mate laten zien. In tabel 2.4 staan deze activiteiten per fase weergegeven.
Iedere activiteit is voorzien van een code. De letters van de codes corresponderen
met de fase waarin de activiteit wordt uitgevoerd. Daarbij staat de A voor de fase
vooraf, B voor de fase tijdens en C voor de fase na afloop van het studerend lezen.
Tabel 2.4 strategieën bij het studerend lezen van teksten
Activiteit
Oriënteren

Activeren van
voorkennis
Doel bereiken

Cod Beschrijving
e
A1
De leerling vormt zich een beeld van de tekst, door het globaal
doorkijken van de tekst, bijvoorbeeld door het lezen van titels en
kernwoorden, het bekijken van illustraties etc.
A2
De leerling bedenkt wat hij of zij al weet over het onderwerp.
A3

Het achterhalen van
de hoofdgedachte en
het selecteren van
belangrijke informatie
Relateren en
schematiseren

B1

Inferenties maken

B3

B2

De leerling bepaalt hoe hij het doel kan bereiken, bijvoorbeeld door
het onderstrepen van kernworden of door specifieke informatie te
zoeken (metacognitief)
Dit vereist dat de leerling de tekst begrijpt en vervolgens beslist hij of
zij wat belangrijke informatie is en wat niet. De leerling kan hierbij
gebruik maken van tekstkenmerken (titel, kopjes, vette en cursief
gedrukte woorden etc.)
De leerling probeert de structuur van de tekst te doorzien en te
verbinden met eerder verworven kennis. Hierbij kan de leerling ook
informatie afwegen tegen het leerdoel.
Dit houdt in dat de leerling ‘tussen de regels door’ kan lezen en
informatie uit de tekst kan afleiden, informatie die niet expliciet
gegeven is.
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Het reguleren van
eigen en leesproces

B4

Raadplegen van
andere bronnen

B5

Onderstrepen
Parafraseren/zichzelf
uitleggen
Associëren

B6
B7

Probleem signaleren
Overschrijven
Opzoeken

B9
B10
B11

Opschrijven

B12

Herhalen

B13

Herlezen

C1

Herhalen en
controleren
Een samenvatting of
een schema van de
tekst maken
Vragen bedenken

C2

Reflecteren op het
eigen leerproces

C5

B8

C3

C4

De leerling gaat na of hij of zij de tekst begrijpt en bewaakt het eigen
leerproces. Dit houdt in dat de leerling zichzelf actief observeert, om te
zien welke vorderingen hij maakt, bijvoorbeeld door zichzelf vragen te
stellen, ezelsbruggen te verzinnen of voorspellingen te doen. De
leerling stuurt zonnodig het leerproces bij (metacognitief)
De leerling probeert informatie die hij niet snapt, uit te zoeken,
eventueel met behulp van externe bronnen als internet en
woordenboeken.
De leerling onderstreept passages die hem belangrijk lijken.
De leerling omschrijft in eigen woorden wat er wordt bedoeld in de
tekst / legt de tekst in eigen woorden uit.
De leerling verbindt de inhoud van de tekst aan voorkennis of andere
informatie.
De leerling signaleert een begripsprobleem.
De leerling schrijft een stuk tekst letterlijk over.
De leerling gebruikt tijdens het leren aantekeningen, oefenopdrachten
of het boek zelf (bijv. een voorgaande paragraaf of een register),
eventueel ook om een probleem op te lossen.
De leerling schrijft in eigen woorden op wat hem belangrijk lijkt uit de
tekst.
De leerling lees (een deel van) de tekst nog een keer met als doel
bepaalde inhoud te leren.
De leerling begint opnieuw met het lezen van (een deel van) de tekst,
nadat hij de gehele tekst al een keer heeft bestudeerd.
De leerling neemt het geheel nog eens globaal door. Hij vertelt in
hoofdpunten na of schrijft ze op, en controleert ze dan.
Als de leerling dit niet al tijdens het bestuderen van de tekst heeft
gedaan, kan hij of zij na afloop van de tekst samenvatten.
De leerling kan zelf vragen bedenken over de leerstof en deze
(proberen te) beantwoorden.
De leerling denkt na over de manier waarop hij of zij de tekst heeft
aangepakt, en evalueer de eigen aanpak met toekomstige,
vergelijkbare leertaken (metacognitief)

(Kniep & Janssen, 2011).
Een vergelijking van de activiteiten die leerlingen ondernemen bij studerend lezen
met de stappen die doorlopen moeten worden bij het beantwoorden van een open
geografische vraag, toont overeenkomsten. In tabel 2.5 staat bij iedere (deel)stap die
doorlopen wordt bij het beantwoorden van een open geografische vraag, voor zover
een vergelijking mogelijk is, de code weergegeven van een vergelijkbare handeling
die staat beschreven in tabel 2.4.
Wat opvalt is dat het lezen van de vraag vooral activiteiten vraagt die door Kniep en
Janssen (2011) worden ingedeeld in de fase voorafgaand aan het studerend lezen.
De activiteiten die passen bij het duiden van begrippen, bestuderen van bronnen en
ordenen en verwerken van gegevens, sluiten vooral aan bij de activiteiten die tijdens
het studerend lezen plaatsvinden en bij het beantwoorden van de vraag worden
activiteiten van de leerling gevraagd die zowel tijdens- als na het studerend lezen
plaatsvinden. Met andere woorden: de volgorde en structuur van de stappen die
nodig zijn bij het beantwoorden van een open geografische vraag, is vergelijkbaar
met de activiteiten die leerlingen laten zien bij studerend lezen.
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Tabel 2.5 studerend lezen bij het beantwoorden van een open geografische vraag
Stappen

Vraag lezen

Begrippen
duiden

Aanbevelingen van Vankan en van Erp
Taalman Kip (2002) en Broekman en de
Bock (2012)
Lees de hele vraag inclusief de bronnen, de
koptekst en alle deelvragen.
Bepaal om wat voor soort vraagtype het gaat.
Bepaal de essentie van de vraag.

Onderstreep sleutelwoorden / signaalwoorden
in de vraag die helpen om de richting van het
antwoord te bepalen.
Bepaal uit hoeveel elementen het antwoord
moet bestaan.
Zoek woorden en begrippen die je niet kent op
in de verschillende registers achterin de atlas.

Bronnen
bestuderen

Bepaal welke informatiebronnen je nodig hebt
voor het beantwoorden van de vraag.
Werk bij atlasgebruik met het zakenregister, de
bladwijzer, de index en de lijst met geografische
begrippen.
Gegevens
Vraag je af hoe je een gebied of verschijnsel
ordenen
kunt indelen.
Vraag je af hoe je een gebied of verschijnsel
kunt toedelen.
Gegevens
Bepaal met welke andere verschijnselen binnen
verwerken
een gebied een verschijnsel samenhangt.
Bepaal met welke ontwikkelingen op een
hogere ruimtelijke schaal ontwikkelingen binnen
een gebied samenhangen.
De vraag
Antwoord zo gericht en concreet mogelijk en
beantwoorden vermijdt algemene termen. Antwoord kort,
zakelijk en gericht.
Kijk of het gegeven antwoord wel echt een
antwoord is op de gestelde vraag en of het
antwoord volledig is.

Overeenkomstige activiteit uit
strategieën bij studerend lezen
van teksten (tabel 2.4)
A1:Oriënteren
A2: Activeren van voorkennis
A1: Oriënteren
B1: Achterhalen van
hoofdgedachte, selecteren van
belangrijke informatie
A3: Doel bereiken

A3: Doel bereiken
B9: Probleem signaleren
B5: Raadplegen van andere
bronnen
A3: Doel bereiken
B5: Raadplegen van andere
bronnen
B3: Inferenties maken
B8: Associëren
B3: Inferenties maken
B8: Associëren
B3: Inferenties maken
B8: Associëren
B3: Inferenties maken
B8: Associëren
B2: Relateren en schematiseren
B4:Het reguleren van het eigen
leerproces
B12: Opschrijven
C1: Herlezen
C2: Herhalen en controleren
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3. Hoe kan het gebruik van beantwoordingsstrategieën bij
leerlingen zichtbaar worden gemaakt?
De stappen die een leerling doorloopt tijdens het beantwoorden van een vraag
blijven normaal gesproken grotendeels onzichtbaar voor de docent. Tijdens het
maken van een toets kan een docent hooguit over de schouders van leerlingen mee
kijken, maar dan nog ziet de docent alleen de fysieke handelingen van de leerling, en
niet het denken. Een werkvorm waarmee de stappen die leerlingen doorlopen van
een open geografische vraag zichtbaar kan worden gemaakt, is de werkvorm hardop
denken (Broekman & de Bock, 2012). Deze werkvorm vereist dat de leerlingen
tijdens het hardop denken worden geobserveerd of gefilmd en dat de denkstappen
die leerlingen nemen worden vastgelegd en geanalyseerd. In hun bijdrage aan
‘aardrijkskunde onderwijs onderzocht’ hebben De Bock en Broekman (2012) door
middel van deze werkvorm onderzocht welke denkstappen leerlingen ondernemen
en welke moeilijkheden leerlingen ondervinden bij het beantwoorden van
toetsvragen. De Bock en Broekman hebben 12 leerlingen in tweetallen al
samenwerkend en hardop denkend vier vragen uit de examenbundel laten maken.
De vier vragen waren toegespitst op het laatst behandelde onderwerp dat recentelijk
was afgesloten met een toets. De tweetallen zijn gevormd op basis van
overeenkomstige leerstijlen. Ieder tweetal is tijdens de opdracht geobserveerd. De
uitkomst van de observaties is geanalyseerd en op basis van de analyse is een
diagnose gesteld. Uit de hardop- denk opdracht is gebleken dat de meeste leerlingen
dezelfde stappen volgen bij het beantwoorden van een vraag. De eerste stap, het
lezen van de vraag, bracht al de nodige problemen met zich mee. De Bock en
Broekman hebben bij iedere denkstap de problemen in kaart gebracht. In tabel 3.1
zijn de problemen die De Bock en Broekman hebben ontdekt, weergegeven.
Tabel 3.1 Uitkomst hardop denken- opdracht
Stap
Vraag lezen

Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

Verbanden
leggen

Probleem
- formulering van de
vraag
- vraag wordt niet goed
gelezen
- begrippen en moeilijke
woorden van inhoud
voorzien
- niet optimaal gebruik
maken van de
aanwezige informatie
op kaarten
- vraag wordt uit het oog
verloren
-

Vraag
beantwoorden
-

puzzelstukjes tot een
geheel brengen
verwoorden van
gedachten
volledig antwoorden

Uit zich door
- vraag moet meerdere keren gelezen worden
- leerlingen verwijzen in hun antwoord naar iets waar
niet naar wordt gevraagd (nat in plaats van droog,
mondiale in plaats van nationaal etc.)
- kost veel tijd, aanwezige begripsmatige kennis is
klein, leerlingen klappen dicht wanneer ze een
begrip niet kennen
- informatie wordt over het hoofd gezien, leerlingen
beperken zich tot de kaart waar in de opdracht naar
verwezen wordt, leerlingen raken het overzicht kwijt
door de veelheid aan informatie
- na het duiden van begrippen en het bestuderen van
de bronnen, moet de vraag opnieuw gelezen
worden.
- losse onderdelen worden benoemd maar worden
niet met elkaar in verband gebracht.
- het gebruik van vage termen, niet concreet en
specifiek genoeg
- ontbrekende antwoordelementen.

Het voordeel van de hardop denken- opdracht is dat de opdracht gedetailleerde
informatie verschaft over authentieke denkprocessen die normaal gesproken voor de
docent onzichtbaar blijven. Bovendien biedt de opdracht een goede ingang voor een
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gesprek met de leerlingen die aan de opdracht hebben deelgenomen. Het nadeel
van de hardop denken- opdracht is dat bij deze opdracht maximaal twee leerlingen
tegelijk kunnen worden geobserveerd en dat het observeren en analyseren een
tijdrovend proces is.
Een werkvorm die geen observatie vereist maar wel inzicht geeft in de stappen die
leerlingen ondernemen tijdens het beantwoordingsproces, is een werkvorm waarbij
leerlingen opschrijven welke stappen zij nemen bij het beantwoorden van een open
geografische vraag. De opdracht dient hetzelfde doel als de hardop denkenopdracht: door de leerling op te laten schrijven welke stappen er worden genomen
tijdens het beantwoordingsproces, kunnen de stappen zichtbaar worden gemaakt die
normaal gesproken onzichtbaar zijn, maar wel bepalend zijn voor de uitkomst van het
beantwoordingsproces. Een voordeel van deze werkvorm is dat een grote groep
leerlingen de opdracht tegelijkertijd kan uitvoeren en er op die manier dus veel data
verkregen kan worden. Een nadeel van deze werkvorm is dat leerlingen, om wat voor
reden dan ook, niet al hun denkstappen volledig zullen opschrijven waardoor het
moeilijk is om de uitkomst van de opdracht te interpreteren.
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4. Welke didactische strategieën zijn er in relatie tot het
beantwoorden van open geografische vragen?
In hoofdstuk 2 zijn de strategieën aan bod gekomen die voor leerlingen belangrijk zijn
bij het beantwoorden van een open geografische vraag. In dit hoofdstuk wordt
uiteengezet welke didactische strategieën er kunnen worden ingezet om leerlingen te
faciliteren bij het succesvol toepassen van beantwoordingsstrategieën. De zinsnede
‘succesvol toepassen van beantwoordingsstrategieën’ behoeft hier enige toelichting,
want waneer is er sprake van ‘succesvol toepassen’? Ook het begrip didactische
strategie vraagt om toelichting want wat is een didactische strategie?
In het kader van dit onderzoek wordt onder succesvol toepassen van strategieën
verstaan dat de leerling in staat is om strategieën zelfstandig toe te passen buiten de
situatie waarin de strategieën verworven zijn. Wanneer het geleerde toepasbaar is
buiten de situatie waarin het geleerde verworven is, is het leren functioneel en
spreken we van een volwaardig leerproces. Volwaardig leren wordt gerealiseerd door
bepaalde psychologische functies, de zogenaamde leerfuncties, te vervullen. Van
der Veen en van der Wal (2008) onderscheiden drie categorieën leerfuncties:
voorbereidingsfuncties, verwerkingsfuncties en regulatiefuncties.
Voorbereidingsfuncties zijn vooral cognitief en affectief van aard, de lerende moet
zich bijvoorbeeld oriënteren op leerdoelen, aandacht richten en motiveren om inzet te
leveren. Verwerkingsfuncties zijn vooral cognitief van aard, de functies zijn gericht op
begrijpen, integreren en toepassen van informatie. De regulatiefuncties zijn vooral
metacognitief van aard en reguleren zowel cognitieve als affectieve
leervaardigheden. De leerfuncties zijn, zonder volledigheid na te streven,
weergegeven in tabel 4.1.
Tijdens het beantwoordingsproces worden alle functies in meer of mindere vervuld.
Koppelen we de functies aan de stappen die doorlopen worden tijdens het
beantwoordingsproces (tabel 2.2), dan zien we dat de voorbereidingsfunctie vooral
belangrijk is bij het lezen van de vraag en het duiden van begrippen, bij het
bestuderen van bronnen en het ordenen en verwerken van gegevens wordt er een
beroep gedaan op de verwerkingsfuncties en de regulatiefuncties spelen bij iedere
stap in het beantwoordingsproces een rol, leerlingen vragen zich als het goed is
voortdurend af of ze de juiste beslissing hebben genomen en sturen waar nodig bij.
Tabel 4.1 leerfuncties met bijpassende voorbeeld- activiteiten
Voorbereidingsfuncties

Verwerkingsfuncties

Oriënteren op leerdoelen
Kiezen van leerdoelen
Doelen concreet maken
Relevantie van leerdoelen verhelderen
Plannen van het leren
Motiveren om inzet te leveren
Aandacht richten
Aan de gang gaan
Het vooraf geleerde in herinnering brengen
Zelfvertrouwen bevorderen
Functies gericht op:
- Begrijpen, bijvoorbeeld selecteren van hoofd- en bijzaken, herhalen
- Integreren, bijvoorbeeld leerstof structureren, relateren, van waarden
voorzien, verbinden met persoonlijke ervaringen, voorbeelden erbij
betrekken en conclusies trekken
- Toepassen, bijvoorbeel oefenen en toepassen door uitproberen,
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Regulatiefuncties

problemen oplossen, bedenken van regels
Bewaken dat functies gericht op begrijpen, integreren en toepassen,
goed functioneren
Concentratie en inzet bewaken
Verwachtingen bewustmaken, toetsen, vragen stellen, feedback geven
Heroriënteren en corrigeren
Beoordelen en toeschrijven van leerprestaties aan eigen leervermogen

(van der Veen & van der Wal, 2008)
Nu duidelijk is wat er onder succesvol toepassen van beantwoordingsstrategieën
wordt verstaan, is het tijd om stil te staan bij de betekenis van het begrip didactische
strategie. Van een didactische strategie is sprake wanneer didactische werkvormen
systematisch worden toegepast (Reints & Wilkens, 2012). Docenten maken gebruik
van didactische werkvormen om leerlingen iets met de leerstof te laten doen om zo
kennis te verwerven. Hoogeveen en Winkels (2006) definiëren een didactische
werkvorm als een principiële weg, die door docent en leerlingen samen bewandelen,
om de in het schoolwerkplan omschreven onderwijsdoelen – voor wat betreft vorming
en opvoeding – te bereiken, en om de in het schoolwerkplan omschreven inhouden
over te dragen, respectievelijk eigen te maken, op een doelgerichte en effectieve
wijze (Hoogeveen & Winkels, 2006). Didactische werkvormen zetten leerlingen
doelgericht aan tot leeractiviteiten. Onder leeractiviteiten worden allerlei activiteiten
verstaan waardoor het verwerven en verwerken van informatie meer of minder
effectief verloopt (van der Veen & van der Wal, 2008). Van der Wal en van der Veen
(2008) maken daarbij onderscheid tussen cognitieve leeractiviteiten, affectieve
leeractiviteiten en metacognitieve leerachtiviteiten (tabel 4.2). Cognitieve activiteiten
zijn uitvoerende activiteiten die te maken hebben met het verwerken en verwerven
van informatie, affectieve activiteiten zijn activiteiten waarmee het leerproces
emotioneel wordt ondersteund, de metacognitieve activiteiten zijn gericht op het
sturen van de cognitieve en affectieve activiteiten waardoor de lerende zich bewust is
van het verloop en de kwaliteit van zijn leerproces en deze zo nodig kan aanpassen.
Didactische werkvormen zijn bedoeld om specifiek beoogde leerdoelen te bereiken.
Niet iedere werkvorm is geschikt voor ieder leerdoel.
Er bestaan veel didactische strategieën. Specifieke kenmerken van leerlingen,
bijvoorbeeld hun cognitieve mogelijkheden, vragen om een daarop afgestemde
didactische strategie. Ook kan een bepaalde opvatting over leren leiden naar een
strategie die daarop aansluit (Reints & Wilkens, 2012). Hierna volgen een aantal
didactische strategieën die kunnen worden ingezet om leerlingen te faciliteren bij het
succesvol toepassen van beantwoordingsstrategieën, voordat de verschillende
didactische strategieën worden uiteengezet, is het van belang om een kader te
schetsen waarbinnen deze strategieën kunnen worden ingezet.
Tabel 4.2 Drie soorten leeractiviteiten volgens de leerpsychologie
Soort activiteiten
Cognitieve
activiteiten
Affectieve
activiteiten
Metacognitieve
activiteiten

Gericht op
Verwerving en verwerking
van informatie
Emotionele ondersteuning
van het leerproces
Reguleren van cognitieve
en affectieve activiteiten

Voorbeelden
Begrijpend lezen, schematiseren, memoriseren
Jezelf motiveren, je aan de planning houden, je
aandacht bij het werk houden
Jezelf afvragen in hoeverre je je doel bereikt hebt,
bijsturen, beslissen dat je bepaalde vragen gaat
stellen, jezelf bewust maken van verwachtingen

(van der Veen & van der Wal, 2008)
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4.1 Onderwijs- leervariaties
Er is vastgesteld dat onder succesvol toepassen van beantwoordingsstrategieën
wordt verstaan dat de leerling in staat is om beantwoordingsstrategieën zelfstandig
toe te passen buiten de situatie waarin de strategieën zijn verworven. Wanneer het
geleerde toepasbaar is buiten de situatie waarin het geleerde is verworven, is het
leren functioneel en spreken we van een volwaardig leerproces. In het voorgaande is
vastgesteld dat volwaardig leren wordt gerealiseerd door de zogenaamde
leerfuncties te vervullen. Op basis van de mate waarin leerlingen de functies zelf
vervullen, kunnen er drie onderwijs- leervariaties worden onderscheiden, namelijk
docentgestuurd onderwijs, gedeelde sturing en leerling- gestuurd onderwijs. De
verschillende onderwijs- leervariaties leiden tot verschillende vormen van
zelfwerkzaamheid bij de leerlingen. Simons, Zuylen, en Gordijn (1995)
onderscheiden vier vormen van zelfwerkzaamheid: zelfstandig werken, zelfstandig
samenwerken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren. In deze paragraaf
worden de vormen van zelfwerkzaamheid gekoppeld aan de onderwijs- leervariaties.
Wanneer de docent alle leerfuncties controleert, is er sprake van docentgestuurd
onderwijs. Bij docentgestuurd onderwijs kiest de docent de leerdoelen en de
leeractiviteiten, plant het leerproces, zorgt voor motiverende elementen, legt de
leerstof uit, legt relaties, toetst de leerdoelen, geeft feedback enzovoorts. De
leerlingen voeren leeractiviteiten uit aan de hand van uitvoerige instructies.
Bij docentgestuurd onderwijs kunnen leerlingen worden begeleid naar twee vormen
van zelfwerkzaamheid: zelfstandig werken en zelfstandig samenwerken. Bij
zelfstandig werken worden de door de docent gekozen leeractiviteiten individueel
uitgevoerd, bij zelfstandig samenwerken in tweetallen of in groepsverband.
Beide vormen van zelfwerkzaamheid vergen van de leerlingen onder andere dat zij
opdrachten goed lezen en goed luisteren naar instructie, dat zij geconcentreerd
achter elkaar doorwerken en, in het geval van groepswerk, bereid zijn tot
samenwerking en van het samenwerken te leren. Bij zelfstandig (samen)werken ligt
het accent op het verstrekken van opdrachten die uitvoerbaar, niet te moeilijk en toch
voldoende uitdagend zijn (Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995). Randvoorwaarde voor
zelfstandig (samen)werken is dat er complete, directe instructie wordt gegeven.
De verschillen tussen de docent- gestuurde variant waarbij leerlingen zelfstandig
werken of waarbij leerlingen zelfstandig samenwerken zijn niet zo groot. Objectief
gezien doen docenten in beide gevallen veel wat leerlingen in het kader van leren en
leren leren zelf zouden moeten doen en waarschijnlijk ook wel kunnen doen (Simons,
Zuylen, & Gordijn, 1995).
Bij gedeelde sturing worden de leerfuncties min of meer verdeeld tussen docent en
leerlingen (van der Veen & van der Wal, 2008). De docent heeft vooral de taak om
de leerfuncties bij leerlingen te activeren. Waar mogelijk laat de docent de leerling
zelf keuzes maken, bijvoorbeeld uit verschillende leeractiviteiten. Leerlingen worden
door de docent geactiveerd om zelf na te denken over de te behalen leerdoelen en
ze worden gestimuleerd om een planning te maken en motiverende gedachten te
formuleren. Bij deze variatie wordt de leerling gestimuleerd om na te denken over de
strategie, ofwel de aanpak van de leertaak. Van al de functies is de regulatiefunctie
nog het meest in handen van de docent. Voorwaarde voor gedeelde sturing is dat
leerlingen het realiseren van de voorbereidings- en verwerkingsfuncties voldoende
geleerd hebben.
Omdat bij gedeelde sturing de leerling meer verantwoordelijkheid draagt voor zijn of
haar eigen leerproces en omdat de strategie, ofwel de aanpak van de leertaak,
centraler staat dan bij de docent gestuurde variant, zijn vragen die betrekking hebben
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op de manier waarop een leerdoel gerealiseerd wordt, onmisbaar. Vragen die
betrekking hebben op de manier waarop een leerdoel wordt gerealiseerd, worden
ook wel procesvragen genoemd. Procesvragen hebben betrekking op de manier
waarop een leerdoel gerealiseerd wordt (Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995).
Procesvragen kunnen worden onderverdeeld in korte-termijn-vragen en langetermijnvragen. Korte-termijn-vragen zijn goed bruikbaar bij de zwakkere strategen
wanneer de docent hen individueel coacht, de betere leerlingen kunnen beter uit de
voeten met lange-termijn-vragen. Deze vragen komen naar alle waarschijnlijkheid
beter tot hun recht tijdens een evaluatief moment achteraf (Simons, Zuylen, &
Gordijn, 1995).
Gedeelde sturing leidt tot zelfstandig leren. Zelfstandig leren vergt ten opzichte van
zelfstandig (samen)werken meer cognitief bewustzijn en meer cognitieve kennis- en
vaardigheden (tabel 4.3). Metacognitief bewustzijn betreft de mate waarin leerlingen
op de hoogte zijn van en zich betrokken voelen bij hun eigen leren, metacognitieve
kennis is kennis over de eigen leer- en denkprocessen, alsmede over die van
anderen, en bij metacognitieve vaardigheden gaat het om vaardigheden in het sturen
van het eigen cognitieve systeem (Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995). Bij zelfstandig
leren moeten leerlingen zich bijvoorbeeld bewust zijn van leerdoelen, leerstrategieën
en de manier van feedback, beoordeling en beloning, ze moeten kennis hebben over
leerstrategieeën en de relatie tussen doelen, strategieën, toetsing en feedback en ze
moeten in staat zijn om een keuze te maken voor een bepaalde strategie.
Na gedeelde sturing volgt de leerlinggestuurde aanpak. Bij de leerlinggestuurde
aanpak worden de meeste functies aan de leerlingen overgelaten. De docent geeft in
globale termen aan wat het einddoel is en laat het vervolgens aan de leerlingen over
te bepalen hoe ze dat het beste kunnen bereiken (Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995).
Volledige sturing door leerlingen is in het voortgezet onderwijs niet aan de orde
omdat leerlingen moeten voldoende aan vaste eindtermen en omdat er op gezette
tijden getoetst zal moeten worden. Een leerlinggestuurde aanpak leidt tot
zelfverantwoordelijk leren. Bij zelfverantwoordelijk leren is wat betreft de vereiste
metacognitieve houding-, kennis en vaardigheden een toenemende complexiteit
zichtbaar ten opzichte van zelfstandig (samen)werken en zelfstandig leren (tabel 4.3)
Tabel 4.3 Metacognitief bewustzijn en metacognitieve kennis- en vaardigheden bij de
verschillende vormen van zelfwerkzaamheid.
Metacognitief
bewustzijn
Zelfstandig werken Taakdoelen
Werkstrategie
Zelfstandig
Taakdoelen
samenwerken
Werkstrategie
Samenwerkingsafspraken
Zelfstandig leren
Leerdoelen
Leerstrategie
Feedback, beoordeling,
beloning
Zelfverantwoordelijk Lange-termijn-leerdoelen
leren

Metacognitieve kennis Metacognitieve
vaardigheden

Metacognitieve kennis
van samenwerken

Typen leerstrategieën
Relaties tussen doelen,
strategieën, toetsing en
feedback
Typen leerdoelen
Typen toetsen
Typen feedback,
beloning en beoordeling

Kunnen kiezen van
strategieën
Tijds- en plaats keuzes
kunnen maken
Kiezen van (sub)doelen
Zelftoetsing
Zelfbeloning
Attributies

(Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995)
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Op het Gertrudiscollege wordt op dit moment vooral de docentgestuurde aanpak
gehanteerd. Dat er een docentgestuurde aanpak wordt gehanteerd, is gebleken uit
het visitatierapport dat een visitatieteam op basis van een visitatie die op 16 februari
2016 plaatsvond, heeft opgesteld. De visitatie werd uitgevoerd in het kader van de
collegiale visitaties van het project ‘Ambitieus Leerklimaat’ van de VO-Raad.
De docentgestuurde aanpak is ook goed zichtbaar tijdens de lessen aardrijkskunde
in de bovenbouw. De vraag is in hoeverre deze aanpak effectief is, bijvoorbeeld bij
het aanleren van beantwoordingsstrategieën. Simons, Zuylen en Gordijn (1995) zijn
in hun bijdrage aan de studiereeks zeer kritisch op de docentgestuurde aanpak
waarbij leerlingen wat betreft zelfwerkzaamheid niet verder zullen komen dan
zelfstandig (samen)werken. Volgens hen doen docenten tijdens docent gestuurde
lessen veel van wat leerlingen in het kader van leren en leren leren zelf zouden
moeten doen en waarschijnlijk ook wel kunnen doen. Een beweging richting een
gedeelde sturing, waarbij leerlingen zelfstandig leren in plaats van zelfstandig
(samen)werken, zou wat dat betreft meer recht doen aan leren en leren leren.
4.2 Didactische strategieën
Van een didactische strategie is sprake wanneer didactische werkvormen
systematisch worden toegepast (Reints & Wilkens, 2012). In deze paragraaf worden
een aantal didactische strategieën uiteengezet die in de literatuur worden genoemd
en die in het kader van het aanleren van beantwoordingsstrategieën bruikbaar
kunnen zijn.
4.2.1 Didactiek van het leren leren
Een les wordt gedefinieerd als een samenhangend geheel van leren en leren leren,
waarbij leerlingen activiteiten in en buiten de klas ontplooien (van der Veen & van der
Wal, 2008). Leren is vanuit een onderwijs- psychologisch verantwoorde opvatting
een samenhangend geheel van kennis opnemen, integreren en toepassen (Simons,
Zuylen, & Gordijn, 1995). Integreren betekent dat de nieuwe informatie wordt
gekoppeld aan bestaande kennis, vaardigheden, normen en waarden. Onder
toepassen verstaan we wendbaar gebruik ofwel toepassing in nieuwe situaties.
Volgens de definitie van Van de Veen en van der Wal (2008) betekent leren leren dat
leerlingen zich de leerfuncties eigen moeten maken. Leerlingen leren hoe ze het
leren moeten voorbereiden, hoe ze de leerstof kunnen verwerken en hoe ze het leren
kunnen reguleren. In het kader van strategiegebruik is leren leren van belang.
Om tijdens de les tot leren en leren leren te kunnen komen, is er een lesmodel
ontwikkeld waarin leren en leren leren zijn geïntegreerd, het zogenaamde KIT- GOmodel. De basis voor het KIT- GO- model is het KIT- lesmodel. Bij het KIT- lesmodel
wordt de les onderverdeeld in K-, I- en T- momenten. De K- momenten zijn
momenten waarop kennis moet worden opgenomen, tijdens de I- momenten vindt er
integratie plaats en tijdens de T- momenten moet er worden toegepast. In het KITlesmodel is een duidelijke koppeling tussen de leerdoelen en de werkvormen. Als het
leerdoel betrekking heeft op het opnemen van kennis, dan wordt de kennis
bijvoorbeeld aangeboden doormiddel van de werkvorm doceren, demonstreren of via
schriftelijke informatie. Het KIT –lesmodel was gericht op leren, om ook tot leren
leren te komen werd het model uitgebreid met de toevoeging GO, een afkorting die
staat voor geïntegreerd onderwijs. Bij KIT- GO- lessen wordt de vakinhoud en de
leren leren inhoud geïntegreerd.
Van het oorspronkelijke KIT- lesmodel is het principe dat een les valt op te delen in
K-, I- en T- momenten komen te vervallen, want in de praktijk van alle dag kunnen
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docenten niet altijd met deze indeling uit de voeten omdat het opnemen van kennis
vaak gelijktijdig plaatsvindt met integreren of omdat het integreren gelijktijd
plaatsvindt met toepassen. Twee principes uit het KIT- lesmodel werden echter
overeind gehouden in het KIT- GO- model, namelijk het principe dat in de les door
leerlingen zelfstandig gewerkt/geleerd wordt en het principe dat de docent op drie
momenten kan optreden als begeleider van het leerproces, namelijk voorafgaand
aan het leermoment, tijdens het leermoment en na afloop van het leermoment
(Simons, Zuylen, & Gordijn, 1995).
4.2.2 Scaffolding
Scaffold, waar het woord scaffolding van is afgeleid, betekent letterlijk steiger. Met
scaffolding wordt bedoelt dat de docent bij een nieuwe stap in het leerproces
ondersteuning biedt en deze ondersteuning afbouwt wanneer dat mogelijk is. De
noodzaak om een scaffold toe te passen komt tot uiting wanneer een leerling geen
vooruitgang boekt bij leertaak of wanneer een leerlingen een bepaald concept niet
begrijpt.
Scaffolding past bij ontwikkelend onderwijs. Binnen dit type onderwijs gaat het er niet
om wat de lerende op dat moment al zelfstandig aankan, de zogenaamde zone van
actuele ontwikkeling, maar om welke nieuwe handelingsmogelijkheden het heeft met
de steun van de leergemeenschap, bijvoorbeeld medeleerlingen en de docent.
Kortom: ontwikkelend onderwijs is onderwijs dat zich richt op de zone van naaste
ontwikkeling in plaats van op de zone van actuele ontwikkeling. In de zone van
naaste ontwikkeling, ook wel de constructiezone genoemd, bevinden zich zaken
waar het kind in principe voor openstaat en wat het zou kunnen leren met de hulp
van anderen (van der Veen & van der Wal, 2008). Omdat de lerende opdrachten
krijgt voorgelegd die hij of zij alleen kan volbrengen met behulp van anderen, wordt
de lerende gestimuleerd om grenzen te verleggen. Wat eerst behoorde tot de zone
van naaste ontwikkeling, behoort na het volbrengen van de opdracht tot de zone van
actuele ontwikkeling. Als dit is gebeurt, dan begint het proces weer opnieuw.
Om ontwikkeld onderwijs vorm te geven, is het om de lerende te stimuleren om
grenzen te verleggen, niet direct noodzakelijk nieuwe leerinhouden aan te dragen. In
plaats van op de nieuwe leerinhouden, zou de nadruk juist moeten liggen op de
algemene principes die in de leerstof verborgen liggen. Van der Veen en van der Wal
(2008) noemen als voorbeelden van deze algemene principes het onderkennen van
redeneerfouten, het kunnen leggen van relaties, het onderscheiden van hoofd- en
bijzaken, het herkennen van probleemtypen en de keuze van de daarbij passende
oplossingsmethoden. Het gaat dus niet persé om het aanbieden van niewe
vakinhoud, maar meer om de leren leren- inhoud. De ondersteuning die hierbij door
de docent gegeven wordt, wordt scaffolding genoemd. De ruimere definitie die Van
der Veen en van der Wal (2008) hanteren voor scaffolding, is de volgende:
scaffolding is coaching op maat om te bevorderen dat leerlingen actief kunnen en
durven participeren in klassenactiviteiten en hen tijdelijk te steunen naar het
zelfstandig kunnen uitvoeren van onderwijstaken (van der Veen & van der Wal,
2008). Scaffolding heeft meestal betrekking op taakinhoudelijke structurering en
managing van interactie tussen of de samenwerking met mederleerlingen bij de
uitvoering van taken (van der Veen & van der Wal, 2008).
4.2.3 Modelleren
Immitatieleren, modelleren en sociaal leren: het zijn verschillende benamingen voor
hetzelfde verschijnsel, de mogelijkheid van een mens om gedrag na te bootsen of
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imiteren. Een bekende onderzoeker op het gebied van modelleren is de Amerikaan
A. Bandura. Bandura heeft experimenteel onderzoek gedaan naar imitatie van
aggressief gedrag. Op basis van uitgebreid experimenteel onderzoek, heeft Bandura
een model ontwikkeld. In dat model onderscheidt Bandura twee fasen van immitatie:
de verwervingsfase en de uitvoeringsfase. In de verwervingsfase spelen de
waarneming en opslag van het modelgedrag de belangrijkste rol, voor de
uitvoerende fase is volgens Bandura onder meer het aspect van motivatie
onmisbaar. Of het gedrag al dan niet uitgevoerd wordt, hangt af van de staat waarin
het individu verkeert en van de verwachte positieve en negatieve consequenties van
het gedrag (van der Veen & van der Wal, 2008). Volgens Bandura speelt ook de
mate waarin de imitator afhankelijk is van het model een belangrijke rol in het leren
door imitatie. Dit geldt voor zowel de hoeveelheid als de sterkte van het aangeleerde
gedrag.
Ebbens en Ettekoven (2013) hebben een didactisch model ontwikkeld dat kan
worden gebruikt bij het aanleren van vaardigheden. Ebbens en Ettekoven (2013)
gaan uit van een model dat bestaat uit drie stappen te weten voordoen, eigen maken
en automatiseren. Tijdens de fase van voordoen vormen leerlingen zich een beeld
van de stappen en vaardigheden die van hen worden verwacht: de procedurele
kennis. De docent kan leerlingen helpen bij het construeren van een beeld van de
procedurele kennis door hardop te denken bij het uitwerken van een opdracht.
Ebbens en Ettekoven (2013) voegen hier aan toe dat voordoen iets anders is dan
vertellen hoe het te doen. Tijdens de fase van eigen maken ervaren leerlingen
waarom de procedurele kennis die hen tijdens de voorgaande fase is aangeboden,
belangrijk is. De leerling wordt zich als het ware bewust van de ‘noodzaak’ om
specifieke stappen in een bepaalde volgorde te doorlopen. Dit doen ze door de
kennis toe te passen in een nieuwe situatie. Tijdens deze fase wordt duidelijk wat
leerlingen van het voordoen meegekregen hebben. Door over de schouder van de
leerling mee te kijken, aanwijzingen en feedback te geven en vervolgens
langzamerhand afstand te nemen, krijgen de leerlingen steeds meer eigen
verantwoordelijkheid. De laatste fase (automatiseren) is de fase waarin de
procedurele kennis zodanig is geautomatiseerd dat deze relatief makkelijk kan
worden ingezet en uitgevoerd. Dit kan worden bereikt door het herhaaldelijk
toepassen van de kennis in nieuwe situaties.
Ebbens en Ettekoven (2013) voegen aan deze drie stappen drie stelregels of
principes voor het aanleren van vaardigheden toe. Bij de drie stelregels wordt
specifiek ingegaan op de rol van de docent. De eerste stelregel is dat het aanleren
van vaardigheden moet worden ondersteund door voorbeelden. De docent is daarbij
de expert en een voorbeeld. De docent geeft voorbeelden en/of laat leerlingen
voorbeelden geven. De tweede regel is dat leerlingen leren door doen. Leerlingen
oefenen gericht en de praktijk wordt als toets gebruikt. Tot slot gebeurt het leren in
dialoog met docent en medeleerlingen. Ervaringen worden besproken, resultaten
verwoord. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om eigen ervaringen in te brengen.
4.2.4 Taalgerichte vakdidactiek
Het beantwoorden van een vraag is een taaltaak, bijna iedere stap vergt immers
taalgebruik. Er is tevens sprake van een schrijftaak, de leerling moet immers tot een
samenhangend en gestructureerd antwoord komen. Om taaltaken en schrijftaken uit
te kunnen voeren, maken leerlingen gebruik van vaktaal en schooltaal. Een docent
zal de taal van zijn vak stap voor stap moeten opbouwen (Hajer & Meestringa, 2011).
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Om deze opbouw te ondersteunen kan er gebruik worden gemaakt van taalgerichte
vakdidactiek.
Hajer en Meestringa (2011) noemen een aantal voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om taalverwerving tot stand te laten komen bij andere vakken dan de
taalvakken zelf. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een rijk en ruim
taalaanbod, het is daarbij belangrijk dat nieuwe vaktaal en schooltaalwoorden op
verschillende manieren aan bod komen zodat er herhaling plaatsvindt. Daarnaast is
het belangrijk dat leerlingen zelf de taal gebruiken en daarop feedback krijgen. Door
leerlingen in groepjes of duo’s praatgelegenheid te geven of door individuele
contacten tussen docent en leerlingen te organiseren, is de kans dat iedereen aan
het woord komt het grootst. Ten slotte is het belangrijk dat er naast praten ook veel
geschreven wordt. Het voordeel van geschreven tekst ten opzichte van gesproken
tekst is dat er makkelijker feedback op gegeven kan worden.
Hoe zien taalgerichte vaklessen er dan uit? Een taalgerichte vakles moet interactief
zijn, er moet sprake zijn van taalsteun en het leren moet contextrijk zijn. In tabel 4.4
zijn de belangrijkste aspecten van taalgerichte vaklessen weergegeven.
Interactief betekend dat de docent zich steeds weer moet afvragen hoe hij of zij kan
bevorderen dat leerlingen al pratend over de stof denken en actief de betekenis van
vaktaal en schooltaal achterhalen. Er moet sprake zijn van betekenisvolle interactie
tussen leerlingen en tussen de leerlingen en de docent. Van betekenisvolle interactie
is sprake wanneer er vragen worden gesteld wanneer iets niet begrepen wordt.
Leren in interactie wordt daarnaast versterkt door een grote variatie aan verwerkingsen toepassingsopdrachten die er op zijn gericht om denkvaardigheden en
vaardigheden in het oplossen van problemen te ontwikkelen. Daarbij is het uitlokken
van taalgebruik belangrijk. Variatie motiveert en geeft bovendien de kans om
verschillende leerstijlen en intelligenties van leerlingen aan te spreken.
Tot slot is het bij interactie van belang dat er genoeg tijd is voor de leerlingen om met
elkaar te overleggen en samen te werken. Hajer en Meestringa (2011) pleiten ervoor
om minimaal de helft van de werktijd in te ruimen om leerlingen samen te laten
werken om de leerstof te verwerken, begrijpen en toe te passen.
Bij de tweede pijler waarop taalgerichte vaklessen leunen, leren met taalsteun, is het
belangrijk dat de docent zichzelf afvraagt hoe de aangeboden vaktaal en schooltaal
toegankelijk kan worden gemaakt, met welke woorden leerlingen over de stof praten
en schrijven en hoe leerlingen kunnen worden gestimuleer een betere beheersing
van de taal te ontwikkelen. Het is belangrijk dat docenten voordoen, laten zien en
voorbeelden geven waardoor leerlingen zien wat er van hen gevraagd wordt en
welke strategieën zij kunnen uitproberen wanneer ze zelf een probleem moeten
oplossen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen op taal gerichte steun krijgen bij
opdrachten die vermoedelijk te moeilijk zijn, bijvoorbeeld door ondersteunende
opdrachten bij een moeilijk onderdeel, door aanwijzingen en hulp in de kantlijn en
verwijzingen naar steun die elders gevonden kan worden. Taalsteun betekend ook
dat docenten en leerlingen het leerproces regelmatig moniteren en elkaar feedback
geven op tussen- en eindresultaten. Bij feedback is het belangrijk dat er niet alleen
feedback gegeven wordt op het product maar ook op het leerproces. Tot slot moet er
aandacht worden besteed aan de manieren van leren van de leerlingen, er moet oog
zijn voor verschillende manieren waarop leerlingen het leren en het uitvoeren van
opdrachten aanpakken zodat leerlingen kunnen ontdekken wat voor hen de beste,
prettigste of effectiefste manier is. Deze vorm van bewustwording kan worden
georganiseerd door middel van bijvoorbeeld de werkvorm denken-delen-uitwisselen,
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het bedenken van pakkende labels voor verschillende strategieën of door middel van
een aanpakdiscussie.
Bij de laatste peiler, leren in context, gaat het erom dat de nieuwe stof gekoppeld
wordt aan reeds aanwezige kennis. Aan leren in context kan tegemoet worden
gekomen door alledaagse en vakspecifieke kennis aan elkaar te koppelen, door de
leerstof via verschillende tekstsoorten, vanuit verschillende perspectieven en via
verschillende media aan te bieden. Een rijk aanbod geeft leerling veel
aanknopingspunten van het leren en past ook bij het streven om hoge verwachtingen
te koesteren van hun vermogen om verbanden te leggen (Hajer & Meestringa, 2011).
Tabel 4.4 Overzicht van kenmerken van taalgerichte lessen
Aspecten van taalgerichte lessen
Leren in interactie

Leren met taalsteun

Leren in context

Kenmerken van taalgerichte lessen
 in natuurlijk gesprek
 variatie in verwerkings- en toepassingsopdrachten
 de helft van de werktijd samenwerken
 aandacht voor manieren van leren van de leerlingen
 voordoen, laten zien en voorbeelden geven
 aandacht voor manieren van leren van de leerlingen
 steun bij teksten en opdrachten
 monitoren en feedback geven
 alledaagse en vakspecifieke voorkennis
 variatie in tekstsoorten en media
 inbrengen van alledaagse kenmerken

4.2.5 Didactiek gericht op het expliciet beschrijven van denkstappen
Uit een grootschalig experiment van Westhoff (1995) onder 726 Nederlandse
leerlingen uit klas 5 Vwo waarin drie trainingsvarianten in leesvaardigheid Frans als
vreemde taal met elkaar zijn vergeleken, is gebleken dat het voor het succes met
oefenen met strategieën beslissend was of men de lerende naast het laten oefenen
met de strategieën, ook de opdracht gaf in een of andere vorm expliciet uit te
drukken of op te schrijven welke denkstappen hij of zij had gezet bij het uitvoeren van
de opdracht (Westhoff, 1995). Het explicitiet uitdrukken of opschrijven van de
denkstappen die genomen zijn, zorgt voor bewustwording bij de leerling. Vaak wordt
zulke bewustmaking georganiseerd door kant-en-klare oplossingsregels. De trainig
heeft dan de vorm van het stap voor stap bewust inoefenen van aanpakschema’s.
Het onderzoek van Westhoff wijst uit dat een opener vorm van bewustmaking een
groter effect heeft. Leerlingen blijken nog meer te leren als de leerkracht het bij de
hand nemen van leerlingen achterwege laat en zich ertoe beperkt te bewaken dat
leerlingen expliciteren wat zij gedaan hebben en zich afvragen waar zij het meest
aan hadden (Westhoff, 1995). Deze uitkomst kan ook van waarde zijn bij het
aanleren van beantwoordingsstrategieën bij het beantwoorden van een open
geografische vraag. In plaats van de leerlingen bij de hand te nemen bij het
doorlopen van de stappen die nodig zijn bij het beantwoorden van een vraag, kun je
leerlingen ook zelf laten ontdekken hoe ze het zelf aanpakken, wat daarbij wel werkt,
en wat niet.
Er zijn verschillende manieren om leerlingen de denkstappen die zij nemen expleciet
te laten uitdrukken. Een manier die in al eerder is beschreven, is de werkvorm
hardop denken.
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Methode van onderzoek
5. Hoe vaardig zijn de havo 4 leerlingen met het toepassen van
beantwoordingsstrategieën bij open geografische vragen?
5.1 Respondenten
In havo 4 beginnen leerlingen met de voorbereiding op het centraal schriftelijke
examen. De vraagstelling bij toetsen en schoolexamens bij het vak aardrijkskunde
wordt op het Gertrudiscollege in havo-4 in toenemende mate afgestemd op de
vraagstelling in het centraal schriftelijke examen, er worden steeds meer open
vragen gesteld, met name het aantal lange open vragen neemt toe. De ervaring leert
dat leerlingen in havo 4 hier veel moeite mee hebben.
In het kader van dit onderzoek is er een groep van in totaal 37 leerlingen onderzocht.
Het gaat om leerlingen uit havo 4 met een economie en maatschappij of cultuur en
maatschappij- profiel met aardrijkskunde in het vakkenpakket. De leerlingen zijn
verdeelt over twee klassen: H44ak en H48ak. 37 van de 34 leerlingen twee
vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn uit beide klassen drie leerlingen geselecteerd
voor deelname aan een hardop denken- opdracht. De selectie vond plaats op basis
van het gemiddelde resultaat. Uit iedere lesgroep is een leerling gekozen waarvan de
resultaten beduidend lager waren dan het klassengemiddelde, een die juist ver
boven het klassengemiddelde heeft gepresteerd en een leerling die tot de
middengroep behoorde en een score had op of nabij het klassengemiddelde.
5.2 Instrumenten
5.2.1 Content- analyse
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er verschillende manieren zijn waarop
geografische vragen worden ingedeeld. Omdat kennis over de verschillende soorten
geografische vragen en de bijbehorende antwoordformats voor leerlingen van belang
is om tot een samenhangend en gestructureerd antwoord te komen, is het belangrijk
dat er eenduidigheid bestaat over de indeling van de vraagsoorten en bijbehorende
antwoordformats. Om tot een definitieve indeling te komen zijn bij dit onderzoek de
vraagsoorten en antwoordformats in het centraal schriftelijk examen geanalyseerd.
Bij deze analyse stond de volgende vraag centraal: in hoeverre komen de
vraagsoorten en antwoordformats in het centraal schriftelijke examen overeen met de
vraagsoorten en bijbehorende antwoordformats zoals deze worden voorgesteld door
SLO, KNAG en Malmberg? Deze vraag is relevant omdat de toetsen aardrijkskunde
in havo 4 op het Gertrudiscollege zowel wat betreft vorm, opbouw als structuur zijn
afgestemd op het centraal schriftelijke examen
5.2.2 Hardop denken- opdracht
Tijdens het beantwoorden van een vraag ondernemen leerlingen verschillende
denkstappen. Een deel van deze denkstappen is voor de docent onzichtbaar. Om te
kunnen beoordelen of en in welke mate leerlingen beantwoordingsstrategieën
toepassen moeten deze denkstappen zichtbaar worden gemaakt. Het zichtbaar
maken van de denkstappen kan door middel van de werkvorm hardop denken en
door middel van een werkvorm waarbij leerlingen opschrijven welke stappen zij
nemen bij het beantwoorden van een open geografische vraag. Een voordeel van de
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werkvorm waarbij de denkstappen worden opgeschreven ten opzichte van de
werkvorm hardop denken is dat een grote groep leerlingen de opdracht tegelijkertijd
kan uitvoeren en er op die manier dus veel data verkregen kan worden. Een nadeel
van deze werkvorm is dat leerlingen, om wat voor reden dan ook, niet al hun
denkstappen volledig zullen opschrijven waardoor het moeilijk is om de uitkomst van
de opdracht te interpreteren
Omdat de hardop denken- opdracht meer gedetailleerde informatie geeft over de
denkstappen die leerlingen nemen, is er bij dit onderzoek voor deze werkvorm
gekozen. De opdracht die de leerlingen hardop denkend moesten uitvoeren (bijlage
2) bestond uit vijf vragen: een beschrijf-, leg uit-, verklaar-, bereneer- en een
voorspel- vraag. De noem een argument/reden/gevolg- vraag is achterwege gelaten
omdat bij dit vraagtype de antwoordstructuur geen problemen oplevert. De vijf vragen
die aan de deelnemers zijn voorgelegd, waren gericht op dezelfde leerstof en van
een vergelijkbaar niveau als de vragen van de schriftelijke overhoring die aan de
hardop denken- opdracht vooraf ging.
5.2.3 Vragenlijst
De hardop denken- opdracht is uitgevoerd door 6 van de in totaal 37 leerlingen. Om
ook uitspraken te kunnen doen over de rest van de groep is er gebruik gemaakt van
een vragenlijst (bijlage 1). De vragenlijst die in H44ak en H48ak is afgenomen
bestond uit 23 stellingen die betrekking hadden op de deelstappen of strategieën die
genomen of uitgevoerd moeten worden bij het beantwoorden van een open
geografische vraag. Bij het invullen van de vragenlijst hebben leerlingen aangegeven
in hoeverre zij het met de stellingen eens of juist oneens waren. Er is gekozen voor
stellingen in plaats van open vragen omdat het relatief grote groep betreft. In
tegenstelling tot open vragen zijn gesloten vragen eenvoudig te analyseren.
Bij het structureren van de vragenlijst is de volgorde van het stappenplan waar de
vragenlijst aan is gerelateerd (tabel 2.2) aangehouden. Om de relatie met het
stappenplan duidelijk te maken, is de vragenlijst verdeeld in de vragenblokken: lezen
van de vraag, begrippen duiden, bronnen bestuderen, gegevens ordenen, gegevens
verwerken en vraag beantwoorden.
Om te voorkomen dat respondenten die een vraag niet kunnen beantwoorden
zomaar wat invullen of een vraag openlaten, is de categorie ‘neutraal’ aan de
vragenlijst toegevoegd.
5.2.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
De geschreven antwoorden van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de
hardop denken- opdracht zijn geanalyseerd met behulp van in het kader van dit
onderzoek ontworpen rubrics (bijlage 1). Rubrics zijn geschikt om producten of
(deel)vaardigheden te beoordelen op kwaliteit. Een rubric is een analytische
beoordelingsschaal en zegt meer dan slechts een enkel cijfer zegt. Het maakt aan
leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging waardoor leerlingen
zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen (Stichting Leerplanontwikkeling, 2006).
Bij dit onderzoek zijn twee rubrics gebruikt: een rubric gericht op de mate van
samenhang en structuur en een rubric gericht op het gebruik van vaktaal en
schooltaal. Beide rubrics zijn geënt op rubrics die zijn ontwikkeld door Stichting
Leerplanontwikkeling (2006).
Bij het beoordelen van antwoorden op samenhang en structuur is de indeling van
vraagsoorten en bijbehorende antwoordformats, die is gemaakt op basis van de
analyse van de centraal schriftelijke examens die tussen 2013 en 2015 tijdens het
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eerste tijdvak zijn afgenomen, als uitgangspunt genomen. In het kader van dit
onderzoek betekend structuur dat de elementen waaruit het antwoord moet bestaan
aanwezig zijn en in een logische volgorde aan bod komen. Daarnaast moet er een
duidelijk verband bestaan tussen de antwoordelementen. Dit verband kan
bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt door middel van signaalwoorden. Wanneer
het verband duidelijk is, is er sprake van samenhang.
5.3 Procedure
5.3.1 Content- analyse
Omdat de uitkomst van de content- analyse input vormde voor het ontwerp van de
hardop denken- opdracht en de rubrics, is de content- analyse eerst uitgevoerd. Bij
de content- analyse zijn de vragen en de antwoordformats van de centraal
schriftelijke examens uit 2013, 2014 en 2015 bestudeerd. In totaal zijn alle 102
vragen en antwoorden van de examens uit het eerste tijdvak naast de vraagsoorten
en antwoordformats van SLO, KNAG en Malmberg gelegd en is per vraag bepaald
om welke vraagsoort het gaat en in hoeverre het voorgestelde antwoord aansluit op
de antwoordformats zoals beschreven in de literatuur. Bij veel vragen was de
diagnose duidelijk, de vragen waarover twijfel bestond zijn gemarkeerd en aan een
tweede analyse onderworpen. Op basis van de content- analyse en de vraagsoorten
en antwoordformats zoals voorgesteld in de literatuur, is een nieuw, definitief
overzicht van vraagsoorten en antwoordformats gemaakt.
5.3.2 Hardop denken- opdracht
De hardop denken- opdracht maakte deel uit van de nulmeting en is daarom
afgenomen voor aanvang van de interventie. Met de leerlingen die zich vrijwillig
hebben opgegeven voor de hardop denken- opdracht is een planning gemaakt. Bij
de planning van de hardop denken- opdracht is geprobeerd de tijdspanne tussen het
moment waarop de schriftelijke overhoring werd afgenomen en het moment waarop
de hardop denken- opdracht werd uitgevoerd zo kort mogelijk te houden zodat de
leerstof van de schriftelijke overhoring bij de deelnemers nog vers in het geheugen
lag. Om verstoring door het hardop denken van medeleerlingen te voorkomen,
werden de leerlingen om beurten uitgenodigd.
De hardop denken- opdrachten zijn uitgevoerd op dinsdag 21 en woensdag 22
maart. Om vervuiling van de resultaten te beperken is er met de leerlingen
afgesproken dat de inhoud van de opdracht niet met medeleerlingen zou worden
gedeeld en zijn er twee versies gemaakt, versie A en versie B.
De leerlingen is voorafgaand aan de hardop denken- opdracht steeds duidelijk
gemaakt wat er van hen werd verwacht.
Bij het beantwoorden van de vragen mochten leerlingen gebruik maken van de Grote
Bosatlas. Bij iedere vraag kreeg de leerling de opdracht om de observant al hardop
denkend mee te nemen in het beantwoordingsproces. Het was de leerlingen niet
toegestaan om vragen te stellen aan de observant. De observant beperkte zich tot
het maken van notities. De leerlingen zijn tijdens het beantwoordingsproces
geobserveerd en gefilmd.
Voor het uitvoeren van de hardop- denken opdracht kregen leerling aanvankelijk 15
minuten de tijd. Al tijdens de eerste uitvoering bleek 15 minuten niet toereikend. Om
toch een goed beeld te kunnen krijgen van het beantwoordingsproces is besloten om
de maximale tijdsduur op te rekken naar 20 minuten.
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De stappen die door de leerlingen al hardop denkend genomen zijn, zijn tijdens de
observatie schriftelijk vastgelegd en gefilmd. De filmopnames die tijdens de
uitvoering van de hardop denken- opdracht zijn gemaakt, zijn geanalyseerd.
Om de resultaten van de leerlingen die de hardop denken- opdracht nog moesten
uitvoeren en de interventie die later volgde niet te beïnvloeden, zijn de bevindingen
van de hardop denken- opdracht na afloop niet met de leerlingen gedeeld.
5.3.3 Vragenlijst
De vragenlijst die in H44ak en H48ak is afgenomen maakte deel uit van de nulmeting
en is daarom in beide klassen afgenomen voor aanvang van de interventie. De
vragenlijst is in beide lesgroepen afgenomen op dinsdag 24 mei 2016. Alleen de
leerlingen die tijdens de laatste les voor de interventie aanwezig waren, hebben de
vragenlijst ingevuld.
Voorwaarde voor een betrouwbare uitkomst van de vragenlijst is dat de stellingen
duidelijk zijn en dat de leerlingen de stellingen eerlijk beantwoorden. Om te
waarborgen dat de vragen duidelijk zijn, is de vragenlijst eerst voorgelegd aan
leerlingen uit 5 havo en aan een vakdocent aardrijkskunde. Op basis van de
feedback die hieruit voortkwam is de definitieve vragenlijst tot stand gekomen.
Door de vragenlijst anoniem te laten invullen is getracht om eerlijke beantwoording te
stimuleren, maar het is niet uitgesloten dat leerlingen sociaal wenselijke antwoorden
gegeven hebben. Om de resultaten van de interventie die later volgde niet te
beïnvloeden, is de uitkomst van de vragenlijst na afloop niet met de leerlingen
gedeeld.
5.3.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
De antwoorden van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de hardop denkenopdracht zijn beoordeeld met behulp van rubrics. Bij de beoordeling is gelet op
taalgebruik, samenhang en structuur. Bij de instructie voorafgaand aan de hardop
denken- opdracht is de leerlingen gevraagd om het antwoord op te schrijven zoals zij
het ook zouden opschrijven bij een schriftelijke overhoring, proefwerk of
schoolexamen. Er is de leerlingen duidelijk gemaakt dat voor het onderzoek zowel de
observatie als de geschreven antwoorden van belang zijn. De leerlingen hebben
vooraf geen aanvullende instructies gehad over taalgebruik, samenhang en
structuur. Om de resultaten van de leerlingen die de hardop denken- opdracht nog
moesten uitvoeren en de interventie die later volgde niet te beïnvloeden, zijn de
bevindingen van antwoordanalyse na afloop niet met de leerlingen gedeeld.
5.4 Analyse van gegevens
5.4.1 Content- analyse
Bij de content- analyse zijn alle 102 vragen en antwoorden geanalyseerd en
gecategoriseerd. De vragen waarover twijfel bestond zijn gemarkeerd en aan een
tweede analyse onderworpen. Op basis van de content- analyse is een nieuw,
definitief overzicht van vraagsoorten en antwoordformats voorgesteld.
5.4.2 Hardop denken- opdracht
Bij het analyseren van de in totaal zes observatieverslagen en bijbehorende
filmbeelden zijn de denkstappen die de leerlingen hardop genomen hebben per
leerling in kaart gebracht. De vraag die middels deze observatie beantwoord diende
te worden was de volgende: in hoeverre passen leerlingen in havo -4
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beantwoordingsstrategieën op effectieve wijze toe? Om de mate van effectiviteit te
meten, werden de door de leerlingen genomen denkstappen gerelateerd aan de zes
stappen zoals beschreven in tabel 2.2. Bij de analyse is ook gekeken naar het
verband tussen de mate waarin leerlingen beantwoordingsstrategieën toepassen en
de resultaten van de leerlingen ten opzichte van het klassengemiddelde.
5.4.3 Vragenlijst
De uitkomst van de ingevulde vragenlijsten is voor H44ak en H48ak apart verwerkt in
een totaaloverzicht, het totaaloverzicht van beide klassen is geanalyseerd. Bij de
analyse zijn de stellingen die door alle leerlingen met ‘mee eens’ of ‘helemaal mee
eens’ geselecteerd, deze stellingen hebben betrekking op strategieën die
leerlingen naar eigen zeggen toepassen bij het beantwoorden van een open vraag.
De stellingen die overblijven, waar een deel van de leerlingen ‘neutraal’, ‘mee
oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ heeft ingevuld, hebben betrekking op strategieën
die niet consequent worden toegepast tijdens het beantwoordingsproces. Op basis
van de respons is per klas een prioriteitenlijst gemaakt met strategieën die tijdens het
beantwoorden van een open vraag niet of onvoldoende worden toegepast.
5.4.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
De antwoorden die leerlingen tijdens de hardop –denken opdracht hebben
opgeschreven, zijn geanalyseerd op taalgebruik, samenhang en structuur. De hardop
denken- opdracht bestond uit vijf open vragen, iedere vraag dekte één van de vijf
vraagsoorten af die veelvuldig worden gebruikt bij proefwerken en schoolexamens in
havo 4. Voor iedere vraagsoort is een beoordelingsschaal ontwikkeld, de antwoorden
op de vragen zijn individueel beoordeeld. Bij twijfel zijn de antwoorden op dezelfde
vraag van verschillende leerlingen met elkaar vergeleken. Bij taalgebruik is gekeken
naar het gebruik van vaktaal en schooltaal.
Bij deze analyse is het vakinhoudelijke aspect buiten beschouwing gelaten, een
antwoord dat inhoudelijk niet juist is kan wat betreft taalgebruik, samenhang en
structuur goed zijn.
5.5 Praktische relevantie
Deze paragraaf bestaat uit twee onderdelen: de te verwachten uitkomst van de
nulmeting en de relevantie voor de praktijk.
5.5.1 Te verwachten uitkomst
5.5.1.1 Content- analyse
De verwachting is dat de content- analyse een definitieve indeling van vraagsoorten
en antwoordformats gaat opleveren. Waarschijnlijk zullen vooral de vraagsoorten die
door KNAG en Malmberg worden genoemd, die specifiek zijn toegespitst op toetsen
en schoolexamens en die zijn gerelateerd aan handelingswerkwoorden, herkenbaar
zijn in het centraal schriftelijke examen.
5.5.1.2 Hardop denken- opdracht
Voor de hardop denken- opdracht zijn uit iedere klas steeds twee leerlingen
geselecteerd die beneden gemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld scoorden. De
verwachting is dat de leerlingen die beneden gemiddeld scoorden minder
strategiegebruik laten zien dan de leerlingen die gemiddeld scoorden, die op hun
beurt weer minder strategiegebruik laten zien dan de bovengemiddelde leerlingen.
32

Naar verwachting zullen er nauwelijks verschillen zijn op basis van een vergelijking
van de klassen waar de zes leerlingen uit afkomstig zijn, de klassen hebben
voorafgaand aan de afname van de hardop denken- opdracht namelijk van dezelfde
docent en volgens dezelfde methode les gekregen.
Uit de hardop denken- opdracht zal waarschijnlijk blijken dat een aantal strategieën
die tijdens het beantwoordingsproces moeten worden toegepast en die door de
docent als vanzelfsprekend worden beschouwd, in praktijk niet door alle leerlingen
worden toegepast.
De verwachting is dat van alle stappen die tijdens het beantwoordingsproces
genomen worden, de stappen die betrekking hebben op het ordenen en verwerken
van gegevens waarschijnlijk de meeste problemen opleveren. Leerlingen geven zelf
vaak aan dat het leggen van verbanden hen vooral veel moeite kost. De stellingen
die betrekking hebben op het lezen van de vraag, het duiden van begrippen,
bestuderen van bronnen en het beantwoorden van de vraag zullen naar verwachting
minder problemen opleveren omdat hier tijdens de lessen weliswaar niet structureel
maar wel vaker aandacht aan wordt besteedt.
5.5.1.3 Vragenlijst
Naar verwachting zullen er bij de nulmeting nauwelijks verschillen zichtbaar zijn
tussen de twee klassen, de klassen kregen voorafgaand aan de afname van de
vragenlijst namelijk van dezelfde docent en volgens dezelfde methode les.
De verwachting is dat van alle stappen die tijdens het beantwoordingsproces
genomen worden, de stappen die betrekking hebben op het ordenen en verwerken
van gegevens waarschijnlijk de meeste problemen zullen opleveren. Leerlingen
geven zelf aan dat het leggen van verbanden hen veel moeite kost. De stellingen die
betrekking hebben op het lezen van de vraag, het duiden van begrippen, bestuderen
van bronnen en het beantwoorden van de vraag zullen naar verwachting vaker
instemmend worden beantwoord omdat hier tijdens de lessen vaker aandacht aan
wordt besteedt.
5.5.1.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
Zoals Vankan en van Erp Taalman Kip (2002) aangaven zijn taal en denken hecht
met elkaar verstrengeld. Vage taal weerspiegelt verward denken, net zoals heldere
taal een weerspiegeling is van helder (maar niet noodzakelijkerwijs correct) denken.
Er valt daarom te verwachten dat er een relatie bestaat tussen het strategiegebruik
en de samenhang en structuur van de gegeven antwoorden. Leerlingen die veel
strategiegebruik laten zien zullen waarschijnlijk tot meer samenhangende en beter
gestructureerde antwoorden komen dan leerlingen die weinig of geen
strategiegebruik laten zien. Vooral bij de leerlingen die kernwoorden in de vraag
onderstrepen, begrippen duiden en vaag taalgebruik proberen te vermijden door kort
en zakelijk te antwoorden, ligt een positief verband tussen strategiegebruik en het
taalgebruik en de mate van samenhang en structuur voor de hand.
De verwachting is bovendien dat er een samenhang bestaat tussen het aantal
antwoordelementen dat een antwoord moet bevatten en de mate waarin leerlingen in
staat blijken om een samenhangend en gestructureerd antwoord te geven. Een
voorspellende vraag bevat volgens de literatuur bijvoorbeeld meer
antwoordelementen dan een leg uit- vraag en zal logischerwijs bij het beantwoorden
bij meer leerlingen problemen opleveren.
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5.5.2 Relevantie voor de praktijk
5.5.2.1 Content analyse
Omdat zowel het herkennen van vraagsoorten als het beantwoorden van
vraagsoorten volgens een specifiek antwoordformat onderdeel uitmaakt van het
stappenplan bij het beantwoorden van een open geografische vraag is het van
belang om tot een definitieve indeling van vraagsoorten en bijbehorende
antwoordformats te komen. Een definitieve indeling maakt het mogelijk om in de
communicatie naar leerlingen eenduidig te zijn.
5.5.2.2 Hardop denken- opdracht
De uitkomst van de hardop denken- opdracht biedt de docent nieuwe inzichten die
tot een andere, doelgerichtere aanpak kunnen leiden. De hardop denken- opdracht
kan een verklaring bieden voor de resultaatverschillen tussen leerlingen die aan de
opdracht hebben deelgenomen. De werkvorm hardop denken kan tot slot als
didactische strategie worden ingezet om het strategiegebruik tijdens het
beantwoordingsproces te verbeteren.
5.5.2.3 Vragenlijst
Door de beantwoording van de vragen is zichtbaar geworden welke deelstappen bij
het beantwoorden van een vraag consequent genomen worden en welke
deelstappen juist extra aandacht behoeven. Op basis van de respons op de
vragenlijst kan er per klas een prioriteitenlijst worden opgesteld met strategieën
waaraan tijdens de lessenreeksen extra aandacht kan worden besteed.
5.5.2.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
Door de geschreven antwoorden te analyseren kan worden bepaald in welke mate
leerlingen er in slagen om de laatste stap of strategie, het beantwoorden van een
vraag volgens een bepaald antwoordformat, succesvol toe te passen. De analyse
van antwoorden op taalgebruik, samenhang en structuur biedt de docent nieuwe
inzichten die tot een doelgerichtere aanpak kunnen leiden.
5.6 Resultaten en conclusies
5.6.1 Content analyse
In tabel 5.1 is per centraal examen weergegeven uit welke vraagsoorten het examen
bestaat en hoe de verschillende vraagsoorten zich qua aantallen verhouden ten
opzichte van het totaal. In de laatste kolom is een totaaloverzicht opgenomen.
In tabel 5.2 is op basis van de content –analyse overzichtelijk weergegeven waaraan
de verschillende vraagsoorten zijn te herkennen en uit welke onderdelen het
antwoordformat bestaat.
Tabel 5.1 Uitkomst analyse centraal schriftelijke examens Aardrijskunde (havo)
2013-2015 tijdvak 1
2013
Korte open vragen
Geef een oorzaak/reden/argument
Beschrijf- vragen
Leg uit- vragen
Verklaar- vragen

6
8
7
3
5

2014
1
8
8
9
2

2015
8
11
2
2
6

totaal
15
27
17
14
13
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Beredeneer- vragen
Voorspellende vragen
Gesloten vragen

5
1
1
36

3
0
1
32

5
0
0
34

13
1
2
102

Tabel 5.2
Vraagsoort
Geef een
oorzaak/
reden/
argument
Leg uitvraag

Te herkennen aan
Antwoordformat
Er wordt gevraagd naar één
- een opsomming. Het aantal
of meerdere oorzaken,
oorzaken/redenen/argumenten dat wordt gevraagd,
redenen, argumenten (voor of
is bepalend voor het aantal antwoordelementen
tegen), factoren (…)
Leg uit hoe/waarom (…)
- een oorzaak
Maak bij de uitleg gebruik van - een gevolg
een oorzaak- gevolgrelatie
Beredeneer- Beredeneer
- een vergelijking
vraag
- een gevolg/conclusie
BeschrijfBeschrijf
- een beschrijving van kenmerken van en relaties
vraag
Geef aan hoe…
tussen verschijnselen
Geef aan op welke wijze…
- een verwijzing naar de ruimtelijke context.
VerklaarWaarom
- een beschrijving
vraag
Waardoor
- een verklarend principe
Voorspellen Er wordt gevraagd naar een
- een verschijnsel
de vraag
verwachting
- een verwachting
- een voorspellend principe
- een verwijzing naar ruimtelijke omstandigheden.

5.6.2 Hardop denken- opdracht
In tabel 5.3 zijn de problemen waar de zes leerlingen tijdens het
beantwoordingsproces bij het uitvoeren van de hardop denken- opdracht tegenaan
zijn gelopen weergegeven. De volledige observatieverslagen zijn per leerling
bijgevoegd (zie bijlage 4).
De verwachting dat de leerlingen die beneden gemiddeld scoorden minder
strategiegebruik laten zien dan de leerlingen die gemiddeld of bovengemiddeld
scoorden, is in beide klassen uitgekomen. Wat bij het analyseren van de
observatieverslagen en de filmbeelden is opgevallen is dat de leerlingen die
bovengemiddeld scoorden vooral bij het bestuderen van bronnen, het duiden van
begrippen, het bestuderen van de bronnen en het ordenen en verwerken van
gegevens veel doelgerichter te werk gaan dan hun klasgenoten.
De verwachting dat van alle stappen die tijdens het beantwoordingsproces genomen
worden de stappen die betrekking hebben op het ordenen en verwerken van
gegevens de meeste problemen opleveren, is uitgekomen. Bijna een derde van de
problemen die leerlingen ondervonden, ondervonden ze bij deze stappen.
Ook de verwachting dat er nauwelijks verschillen merkbaar zijn op basis van een
vergelijking van de klassen waar de zes leerlingen uit afkomstig zijn, is uitgekomen.
Tot slot valt ook op het gebied van brongebruik veel winst te behalen. Met name het
doelgericht gebruik van de atlas schiet er bij veel leerlingen bij in. Op de leerlingen
die bovengemiddeld scoren na laat iedereen op dit terrein veel kansen liggen.
Tabel 5.3 Uitkomst hardop denk- opdracht
Stappen
Vraag lezen

Probleem
- Vragen worden niet altijd goed gelezen.
- Ongestructureerde werkwijze bij het lezen van de bronverwijzing, inleiding van de
vraag en de vraag.
- De vraagsoort wordt niet altijd goed begrepen.
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Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken
De vraag
beantwoorden

-

Niet alle begrippen zijn bekend.
Het duiden van begrippen gebeurd niet consequent.
Verband tussen een bron/atlaskaart en de vraag wordt niet gezien.
Sommige bronnen en kaarten worden heel vluchtig of niet bestudeerd.
Atlasgebruik is niet altijd doelgericht.
De atlas wordt niet altijd gebruikt wanneer dat wel om wordt gevraagd.
Informatie in de atlas wordt niet ten volste gebruikt.
Indelen en toedelen van gebieden of verschijnselen gebeurt onvoldoende.

-

Er worden foutieve verbanden gelegd
Er wordt niet structureel bepaald met welke andere verschijnselen binnen een
gebied een verschijnsel samenhangt
Het antwoord wordt niet consequent gecontroleerd nadat het antwoord is
opgeschreven

-

5.6.3 Vragenlijst
De uitkomst van de vragenlijst die is afgenomen ten behoeve van de nulmeting, is
opgenomen in de bijlage (bijlage 5). De verwachting dat van alle stappen die tijdens
het beantwoordingsproces genomen worden, de stappen die betrekking hebben op
het ordenen en verwerken van gegevens waarschijnlijk de meeste problemen zullen
opleveren is in beide klassen uitgekomen. Het indelen en toedelen van een gebied of
verschijnsel, bepalen met welke andere verschijnselen binnen een gebied een
verschijnsel samenhangt en bepalen met welke ontwikkelingen op hogere ruimtelijke
schaal de ontwikkelingen in een gebied samenhangen wordt door een minderheid
van de leerlingen toegepast.
Uit een analyse van de ingevulde vragenlijsten is gebleken dat er toch duidelijke
verschillen zijn tussen H44ak en H48ak. Leerlingen uit H44ak bepalen vaker om wat
voor vraagsoort het gaat, bedenken bij atlasgebruik vaker wat ze moeten zoeken en
welk register ze daarbij moeten raadplegen en gebruiken de atlas vaker bij vragen
waar niet bij is vermeld dat de atlas nodig is. Leerlingen uit H48ak controleren op hen
beurt vaker uit hoeveel antwoordelementen het antwoord moet bestaan, proberen
verschijnselen of gebieden vaker te categoriseren, herhalen vaker de kern van de
vraag in het antwoord, proberen vaker vragen zo kort, zakelijk en gericht mogelijk te
beantwoorden en schrijven antwoordelementen vaker overzichtelijk op wanneer het
antwoord uit meerdere antwoordelementen moet bestaan. Per saldo zijn de
stellingen in klas H48ak vaker met (volledig) mee eens’’ beantwoord dan in H44ak.
de verwachting dat er bij de nulmeting nauwelijks verschillen zichtbaar zouden zijn
tussen de twee klassen is dus niet uitgekomen.
Op basis van de analyse van de uitkomst van de vragenlijst is er een prioriteitenlijst
samengesteld met strategieën die extra aandacht behoeven. Een overzicht van de
strategieën die in de H44ak en H48ak extra aandacht behoeven, is opgenomen in
tabel 5.4.
Tabel 5.4 Prioriteitenlijst op basis van de vragenlijst
Lezen van de
vraag

H44ak
- controleren uit hoeveel
antwoordelementen het antwoord
moet bestaan;
- bepalen om wat voor vraagsoort het
gaat;

H48
- controleren uit hoeveel
antwoordelementen het antwoord
moet bestaan;
- bepalen om wat voor vraagsoort het
gaat;
- weten wat er bij de verschillende
vraagsoorten wordt verwacht;
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Bronnen
bestuderen

-

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken

-

-

Beantwoorden van de vraag
-

-

de atlas gebruiken als daar in de
vraag niet naar wordt gerefereerd;
bepalen welke informatiebronnen er
nodig zijn om de vraag te kunnen
beantwoorden;
een gebied of verschijnsel indelen en
toedelen;
bepalen met welke andere
verschijnselen binnen een gebied
het verschijnsel samenhangt;
bepalen met welke ontwikkelingen
op hogere ruimtelijke schaal de
ontwikkelingen in een gebied
samenhangen;
het overzichtelijk opschrijven van de
verschillende antwoordelementen
het herhalen van de kern van de
vraag
begrippen en termen die met de
vraag te maken hebben in het
antwoord verwerken;
controleren of het gegeven antwoord
klopt met de vraag
controleren of al de gegevens in het
antwoord zijn verwerkt
kort en zakelijk antwoorden.

-

-

-

-

de atlas gebruiken als daar in de
vraag niet naar wordt gerefereerd;
bepalen wat er in de atlas gezocht
moet worden en welk register daarbij
het beste kan worden gebruikt;
een gebied of verschijnsel indelen en
toedelen;
bepalen met welke andere
verschijnselen binnen een gebied het
verschijnsel samenhangt;
bepalen met welke ontwikkelingen op
hogere ruimtelijke schaal de
ontwikkelingen in een gebied
samenhangen;
het overzichtelijk opschrijven van de
verschillende antwoordelementen
het herhalen van de kern van de
vraag
controleren of al de gegevens in het
antwoord zijn verwerkt
kort en zakelijk antwoorden.

5.6.4 Rubrics voor de beoordeling van taalgebruik, samenhang en structuur
De uitkomst van de antwoordanalyse op samenhang en structuur is opgenomen in
tabel 5.5, de beoordeling op taalgebruik is opgenomen in tabel 5.6. De cijfers in
beide tabellen hebben betrekking op het aantal leerlingen dat voldoet aan de in de
rubric beschreven kenmerken. In de bijlage 6 is een analyse per leerling opgenomen.
Uit de antwoordanalyse op samenhang en structuur is gebleken dat met name het
formuleren van een antwoord op de leg uit- vraag problemen heeft opgeleverd: bij de
helft van de deelnemers ontbrak bij de leg uit- vraag tenminste één element. Deze
uitkomst is opvallend, de problemen werden vooraf namelijk verwacht bij de
voorspellende vraag, het antwoord op een voorspellende vraag bevat immers meer
antwoordelementen waardoor de antwoordstructuur complexer lijkt. Bij de verklaar –
vraag is sprake van opvallend veel samenhangen en structuur.
Er is in beide klassen een positief verband zichtbaar tussen de mate van samenhang
en structuur in de antwoorden en de hoogte van de gemiddelde score van de
deelnemers voorafgaand aan de hardop denken- opdracht: de leerlingen met een
bovengemiddelde score scoorden beduidend beter op samenhang en structuur dan
de leerlingen met een gemiddelde of beneden gemiddelde score. Hetzelfde positieve
verband is zichtbaar tussen de mate van samenhang en structuur en de mate waarin
strategiegebruik tijdens de hardop denken- opdracht zichtbaar was. Tot slot is er een
positief verband zichtbaar tussen de mate van samenhang en structuur en de mate
waarin leerlingen de kern van de vraag in het antwoord herhalen
Over het algemeen is er in klas H44ak iets beter gescoord op samenhang en
structuur dan in klas H48ak. Er zijn in H44ak minder antwoorden gegeven die
onvoldoende samenhang en structuur vertonen, het aantal antwoorden dat
voldoende samenhang en structuur vertoont is in beide klassen gelijk en het aantal
antwoorden dat met excellent beoordeeld is, is in H44ak hoger dan in H48ak.
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Wat opvalt bij de beoordeling van antwoorden op het gebruik van vaktaal en
schooltaal is dat alle leerlingen op beide onderdelen voldoende scoren, naar
aanleiding van deze nulmeting is er dan ook geen verdere noodzaak om tijdens de
interventie extra aandacht te besteden aan vaktaal en schooltaal. De twee leerlingen
die voor het gebruik van vaktaal en schooltaal goed of excellent hebben gescoord
zijn tevens de leerlingen zijn die bovengemiddeld scoorden voor toetsen en
schoolexamens. De meeste fouten worden gemaakt doordat verbanden niet
consequent met verbindingswoorden worden aangegeven en doordat bepaalde
vaktaal- woorden of begrippen worden foutief gebruikt. Tot slot scoorden de
leerlingen uit klas H44ak iets beter dan de leerlingen uit H48ak.
Tabel 5.5 Uitkomst antwoordanalyse op samenhang en structuur
H44ak
H48ak
Leg uit- vraag

2
1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

H44ak
H48ak

1
1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

H44ak
H48ak

Beschrijf vraag

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

H44ak
H48ak

Verklaar vraag

H44ak

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
2
Er wordt een
Oorzaak en gevolg Oorzaak en gevolg
oorzaak en een
worden niet in de
worden in de juiste
gevolg genoemd,
juiste volgorde
volgorde
maar er is geen
genoemd, maar er genoemd en er is
sprake van
is wel sprake van
sprake van
samenhang
samenhang
samenhang
1
1
2
De vergelijking en De vergelijking en De vergelijking en
het gevolg/de
het gevolg/de
het gevolg/de
conclusie worden conclusie worden conclusie worden
genoemd, maar er niet in de juiste
in de juiste
is geen sprake van volgorde
volgorde
samenhang
genoemd, maar er genoemd en er is
is wel sprake van
sprake van
samenhang
samenhang
2
1
1
1
De beschrijving
De beschrijving
De beschrijving
van kenmerken
van kenmerken
van kenmerken
van en relaties
van en relaties
van en relaties
tussen
tussen
tussen
verschijnselen
verschijnselen
verschijnselen
en de verwijzing
en de verwijzing
en de verwijzing
naar de ruimtelijke naar de ruimtelijke naar de ruimtelijke
context worden
context worden
context worden in
genoemd, maar er niet in de juiste
de juiste volgorde
is geen sprake van volgorde
genoemd en er is
samenhang
genoemd, maar
sprake van
er is wel
samenhang
sprake van
samenhang
3
2
1
De beschrijving
De beschrijving
De beschrijving
en het verklarende en het verklarende en het verklarende
principe worden in principe worden
principe worden in
de juiste volgorde niet in de juiste
de juiste volgorde
genoemd, maar er volgorde
genoemd en er is
is geen sprake van genoemd, maar er sprake van
samenhang
is wel sprake van
samenhang
samenhang
1
1
1
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H48ak

Voorspellende
vraag

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

Tabel 5.6 Uitkomst antwoordanalyse op taalgebruik
H44ak
H48ak
Het gebruik van Er wordt weinig
vaktaal
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken
H44ak
H48ak
Het gebruik van Er wordt weinig
schooltaal
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

2
2
Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

1
1
Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken
2

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken
1
2
1
Er wordt gebruik
Er wordt veel
Er wordt altijd
gemaakt van
gebruik gemaakt
gebruik gemaakt
schooltaal om
van schooltaal om van schooltaal om
verbanden en
verbanden en
verbanden en
relaties mee aan te relaties mee aan te relaties mee aan te
geven
geven
geven
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6 Hoe effectief zijn de didactische strategieën bij het aanleren van die
beantwoordingsstrategieën waar de onderzoekspopulatie moeite mee
heeft?
In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij verschillende didactische strategieën die kunnen
worden ingezet bij het aanleren van beantwoordingsstrategieën. Van een didactische
strategie is sprake wanneer didactische werkvormen systematisch worden toegepast
om beoogde leerdoelen te bereiken. Systematisch betekent In het kader van dit
onderzoek planmatig en gedurende een langere periode, met andere woorden
gedurende een aantal lessen die volgens een plan zijn ontworpen. Wanneer
meerdere lessen volgens een plan zijn ontworpen en er een duidelijke samenhang
tussen deze lessen bestaat, kun je spreken van een lessenserie.
6.1 Respondenten
6.1.1 Controlegroep en interventiegroep
Bij het meten van de effectiviteit van didactische strategieën zijn dezelfde groepen
betrokken geweest als bij de nulmeting. H44ak vormde de controlegroep, H48ak de
experimentele. De klassen verschilden van elkaar wat betreft groepsgrootte en
samenstelling, maar het niveauverschil was minimaal. H44ak bestond uit in totaal 13
leerlingen: 6 jongens en 7 meisjes. De gemiddelde groepsscore die deze groep heeft
behaald op basis van de resultaten tot aan de interventie bedroeg een 5,9. Klas
H48ak bestond uit 24 leerlingen: 9 jongens, 15 meisjes. De groep had op basis van
de tot de interventie behaalde resultaten exact hetzelfde klassengemiddelde als
H44ak. In beide lesgroepen zaten uitsluitend leerlingen met een economie en
maatschappij of cultuur en maatschappij- profiel.
Voor beide lesgroepen gold dezelfde context: de leerlingen zaten in havo 4, werden
voorbereid op het examenjaar, maakten gebruik van dezelfde methode, werkten
volgens hetzelfde programma, kregen toetsen en overhoringen van hetzelfde niveau
en kregen les van dezelfde docent.
Om het effect van de interventie te meten is er na afloop van de interventie een
hardop denk- opdracht uitgevoerd. Voor de hardop denk- opdracht zijn dezelfde zes
leerlingen uitgenodigd als bij de nulmeting. De antwoorden die tijdens de hardop
denken- opdracht gegeven zijn, zijn geanalyseerd op samenhang en structuur. Naast
de hardop denken- opdracht is er ook een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is
door 34 leerlingen ingevuld.
6.1.2 Deelnemers paneldiscussie
Na afloop van de interventie zijn de resultaten van de interventie gepresenteerd en
besproken met professionals uit het werkveld tijdens een zogenaamde
paneldiscussie. Voor deze paneldiscussie zijn ruim twintig vakdocenten
aardrijkskunde aangeschreven die lesgeven of hebben gegeven in de bovenbouw en
die op verbonden waren aan het vakdidactisch netwerk. Van de twintig docenten die
zijn aangeschreven, hebben drie vakdocenten zich uiteindelijk aangemeld.
6.2 Instrumenten
6.2.1 Interventie
De interventie bestond bij dit onderzoek uit twee verschillende lessenseries die
parallel werden uitgevoerd in de controlegroep en de experimentele groep.
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De lessenserie die was ontwikkeld voor de controlegroep verschilde wat betreft de
didactische invulling op slechts op één punt met de lessen zoals deze voor de
interventie werden gegeven: tijdens de interventie werd structureel aandacht besteed
aan het gebruik van beantwoordingsstrategieën. Dit werd gedaan door
strategiegebruik te explicipleren en door kant-en-klare oplossingen aan te bieden.
Daarnaast werd er tijdens de lessenserie gebruik gemaakt van het KIT-GO lesmodel.
In dit model worden kennis, inzicht en toepassing en de leren-lereninhoud
tegelijkertijd, geïntegreerd aangeboden. Naast het geïntegreerd aanbieden van de
leren-inhoud en de lerenleren- inhoud, zijn er nog twee principes van belang bij het
KIT- GO lesmodel, namelijk het principe dat in de les door leerlingen zelfstandig
gewerkt/geleerd wordt en het principe dat de docent op drie momenten kan optreden
als begeleider van het leerproces, namelijk voorafgaand aan het leermoment, tijdens
het leermoment en na afloop van het leermoment. Deze principes waren ook
herkenbaar tijdens de lessen voorafgaand aan de interventie. Wat voorafgaand aan
de lessenserie ook al werd toegepast is de didactische strategie modelleren volgens
het model dat is beschreven door Ebbens en Ettekoven (2013). Ten slotte was de
lessenserie, evenals de lessen voorafgaand aan de lessenreeks, zeer docent
gestuurd.
Bij de experimentele groep is eveneens expliciet aandacht besteed aan het gebruik
van beantwoordingsstrategieën, alleen zijn bij deze groep de kant-en-klare
oplossingen achterwege gelaten. Bij de experimentele groep is net als bij de
controlegroep het KIT- GO lesmodel gehanteerd en er is, weliswaar in mindere mate,
ook gebruik gemaakt van modelling. Naast modelling is er gebruik gemaakt van een
voor de experimentele groep nieuwe didactische strategie, namelijk scaffolding.
Daarbij was sprake van veel keuzevrijheid voor de leerlingen. De keuzevrijheid van
leerlingen kwam vooral tot uiting door de keuzemogelijkheden voor verschillende
leertaken en opdrachtvormen. Scaffolding stimuleert leerlingen om een actievere rol
te spelen in hun eigen leerproces en leunt daarmee naar gedeelde sturing.
In dit onderzoek zijn dus twee vormen van organisatie van bewustwording
uitgeprobeerd: een vorm met kant-en-klare oplossingsregels waarbij leerlingen stap
voor stap bewust de stappen bij het beantwoorden van een open geografische vraag
inoefenden, en een vorm waarbij het bij de hand nemen van leerlingen achterwege
werd gelaten. De lessenreeks die is uitgevoerd bij de controlegroep en waarbij
sprake was van kant-en-klare oplossingsregels was heel erg docent gestuurd terwijl
bij de lessenreeks voor de experimentele groep juist sprake was van gedeelde
sturing. De verschillen en overeenkomsten tussen de opener variant en de gesloten
variant zijn in tabel 6.1 uiteen gezet.
Tabel 6.1 Overeenkomsten en verschillen tussen de open en de gesloten variant
Gesloten variant (controlegroep)
Docent gestuurd
Zelfstandig (samen)werken
KIT- GO lesmodel
Modelling
Leertaken worden aangeboden door de docent

Open variant (interventiegroep)
Gedeelde sturing
Zelfstandig leren
KIT- GO lesmodel
Scaffolding
Leertaken worden gekozen door leerlingen

6.2.2 Hardop denken- opdracht
Om te kunnen beoordelen of en in welke mate de leerlingen die bij de nulmeting
betrokken waren tijdens de lessenserie vooruitgang hadden geboekt, is er wederom
gebruik gemaakt van de werkvorm hardop denken. De opdracht (zie bijlage 7) die de
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leerlingen hardop denkend moesten uitvoeren werd toegespitst op het onderwerp dat
tijdens de lessenserie behandeld werd en was wat betreft opbouw en structuur
vergelijkbaar met de hardop denken- opdracht van de nulmeting en de schriftelijk
overhoring die aan de opdracht vooraf ging.
6.2.3 Vragenlijst
Om uitspraken te kunnen doen over de voortgang van de klas als geheel is er
gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is, net als tijdens de nulmeting, in
beide klassen afgenomen. De vragenlijst was niet volledig hetzelfde als de vragenlijst
tijdens de nulmeting: één van de stellingen die wel in de vragenlijst van de nulmeting
stond is bij de eindmeting weggelaten. De vragenlijst bestond zodoende uit 22 in
plaats van 23 stellingen.
6.2.4 Rubric beoordeling samenhang en structuur
In tegenstelling tot de nulmeting is er bij de eindmeting alleen gelet op de
samenhang en structuur van de gegeven antwoorden. De geschreven antwoorden
van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de hardop denken- opdracht zijn
geanalyseerd met behulp van dezelfde rubric die is gebruikt bij de nulmeting.
6.2.5 Paneldiscussie
Na afloop van de lessenseries, toen de resultaten bekend waren en konden worden
gepresenteerd, is er een paneldiscussie georganiseerd. De discussie vond plaats op
de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Tijdens de ruim 1 uur durende bijeenkomst zijn
eerst de methode van onderzoek en de resultaten gepresenteerd, vervolgens zijn de
panelleden uitgenodigd om hun visie op de methode van onderzoek en de
gepresenteerde resultaten te geven. De drie hoofdvragen die tijdens de
paneldiscussie centraal stonden, waren: wat vind u van de methode van onderzoek
in relatie tot de hoofvraag? Wat vind u van de resultaten op basis van de vergelijking
van de twee lessenreeksen? En in hoeverre schat u in dat er samenhang bestaat
tussen de methode van onderzoek en de resultaten?
6.3 Procedure
6.3.1 Interventie
In beide lesgroepen werd tijdens de lessenserie gebruik gemaakt van dezelfde
methode, namelijk de vierde druk van Wereldwijs Aardrijkskunde voor de Tweede
fase (2012). De lessenseries waren geeënt op het eerste deel van het hoofdstuk
klimaat en landschapszones. Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van de
stralingsbalans en de manier waarop de stralingsbalans van plaats tot plaats
verschilt, gaat vervolgens in op de processen die er voor zorgen dat er een
herverdeling van energie plaatsvindt en eindigt met een beschrijving van het verband
tussen klimaat en landschapszones en de verschillende vormen van landdegradatie.
Tijdens de beide lessenseries zijn alleen de eerste twee onderdelen aan bod
gekomen, namelijk de stralingsbalans en de processen die zorgen voor een
herverdeling van energie. De volgorde die in de methode is opgenomen is daarbij in
grote lijnen aangehouden. Beide lessenseries werden afgesloten met een
schriftelijke overhoring waarin deze onderdelen zijn getoetst.
Beide lessenseries bestonden uit in totaal 12 lessen verdeeld over 4 lesweken. De
lessen op het Gertrudiscollege duren 50 minuten en hebben doorgaans een vaste
structuur. Deze structuur komt grotendeels overeen met de structuur zoals
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beschreven door Hoogeveen en Winkels (2006) en bestaat uit vijf of zes fasen:
bepaling van de beginsituatie, oriëntatiefase, herhalingsfase, verweringsfase,
verwerkingsfasefase en de toetsings- of evaluatiefase.
Bij de keuze van didactische werkvormen die tijdens de lessenreeksen werden
ingezet, werd steeds rekening gehouden met de fase van het onderwijsleerproces
waarin de didactische werkvorm werd ingezet en met leerdoelen die moesten worden
behaald. De leerdoelen voor de beide lesgroepen waren exact hetzelfde en zijn
afgeleid uit de syllabus centraal examen aardrijkskunde HAVO 2016 zoals opgesteld
door het College voor Examens (2014).
6.3.2 Harop denken- opdracht
Na afloop van de lessenserie, vlak na de schriftelijke overhoring, is opnieuw een
hardop denken- opdracht uitgevoerd. De hardop denken- opdracht is door dezelfde
zes leerlingen en onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd als tijdens de nulmeting.
Om de resultaten van de leerlingen die de hardop denken- opdracht nog moesten
uitvoeren niet te beïnvloeden, zijn de bevindingen van antwoordanalyse na afloop
niet met de leerlingen gedeeld.
6.3.3 Vragenlijst
Na afloop van de lessenserie, vlak na de schriftelijke overhoring, is er opnieuw een
vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is in beide lesgroepen afgenomen op dinsdag
21 juni 2016. Om vervuiling van resultaten te voorkomen hebben drie leerlingen die
gedurende een groot deel van de interventie afwezig waren, de vragenlijst niet
ingevuld. Dezelfde leerlingen waren ook niet aanwezig tijdens de les waarin de
nulmeting plaatsvond. De vragenlijst is wederom anoniem ingevuld.
Een dag nadat de vragenlijst was ingevuld werd duidelijk dat één van de stellingen
die wel in de vragenlijst had moeten staan er door een procedurele fout niet in stond.
Zodoende bestond de vragenlijst uit 22 in plaats van 23 stellingen. Uiteindelijk is
besloten om de stelling die niet in de eindmeting was meegenomen, niet in de
analyse van gegevens mee te nemen.
6.3.4 Rubric beoordeling samenhang en structuur
Na afloop van de hardop denken- opdracht zijn de antwoorden beoordeeld op
samenhang en structuur. Tijdens de instructie voor de hardop denken- opdracht is de
leerlingen gevraagd om het antwoord op te schrijven zoals zij het ook zouden
opschrijven bij een schriftelijke overhoring, proefwerk of schoolexamen. Om de
resultaten van de leerlingen die de hardop denken- opdracht nog moesten uitvoeren
niet te beïnvloeden, zijn de bevindingen van antwoordanalyse na afloop niet met de
leerlingen gedeeld.
6.3.5 Paneldiscussie
Na afloop van de lessenserie, nadat de gegevens waren geanalyseerd en de
conclusies waren getrokken, heeft er een paneldiscussie plaatsgevonden. Over de
precieze inhoud van het onderzoek zijn de panelleden vooraf niet ingelicht,
voorafgaand aan de paneldiscussie zijn de panelleden wel op de hoogte gebracht
van de planning, de werkwijze en het doel van de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst die woensdag 29 juni plaatsvond in lokaal B.101 van het
hoofdgebouw van Fontys in Tilburg, zijn de panelleden middels een 20 minuten
durende presentatie geïnformeerd over de onderzoeksopzet, de methode van
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onderzoek en de uitkomst van de interventie. Na afloop van de presentatie zijn de
leden in de gelegenheid gesteld om verduidelijking te vragen. Na de vragenronde is
de discussie gestart. De discussie werd geleid door Tijmen Molengraaf en werd
gestructureerd rondom 3 vragen. De discussie is met toestemming van de
psnelleden opgenomen en de opnames zijn gebruikt voor dit onderzoek. De
panelleden is gevraagd of in de verslaglegging de namen volledig mochten worden
gebruikt, zij stemden allen toe.
6.4 Analyse van gegevens
6.4.1 Interventie
Om de effectiviteit van didactische strategieën bij het aanleren van
beantwoordingsstrategieën bij het beantwoorden van open geografische vragen te
bepalen, is bij dit onderzoek een soortgelijk methode gebruikt als bij het onderzoek
van Westhoff (1995). Bij dit onderzoek is, net als bij het onderzoek van Westhoff, het
rendement van de didactische strategieën vastgesteld door de vooruitgang die beide
groepen hebben doorgemaakt vast te stellen en te vergelijken. Om het rendement te
kunnen vergelijken zijn er in zowel de controlegroep als de experimentele groep twee
metingen georganiseerd: de nulmeting en de eindmeting. Bij zowel de nul- als de
eindmeting is in beide groepen een vragenlijst afgenomen en zijn uit beide groepen
drie leerlingen uitgenodigd voor het maken van een hardop denken- opdracht. De
hardop denken- opdracht is op twee manieren geanalyseerd: er is gekeken naar de
uitvoering van de opdracht zelf en naar de samenhang en structuur van de gegeven
antwoorden.
6.4.2 Harop denken- opdracht
De stappen die door de leerlingen al hardop denkend genomen zijn, zijn tijdens de
observatie wederom schriftelijk vastgelegd en gefilmd. Bij het analyseren van de in
totaal zes observatieverslagen en bijbehorende filmbeelden zijn de denkstappen per
leerling in kaart gebracht en gerelateerd aan de zes stappen zoals beschreven in
tabel 2.2. Op basis van een vergelijking van de uitkomst van de nulmeting met de
uitkomst van de eindmeting is per de ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting in
kaart gebracht. Tot slot is, om vast te kunnen stellen of er verschil is tussen de beide
groepen, de ontwikkeling van de leerlingen uit de controlegroep vergeleken met die
van leerlingen uit de experimentele groep
6.4.3 Vragenlijst
De uitkomst van de vragenlijst is per groep verwerkt in grafieken. De grafieken van
de eindmeting zijn vergeleken met de grafieken van de nulmeting. Op basis van deze
vergelijking is per groep bepaald in hoeverre er sprake was van verandering in de
mate van strategiegebruik, op die manier is van iedere groep de ontwikkeling ten
opzichte van de nulmeting in kaart gebracht. Tot slot is, om vast te kunnen stellen of
er verschil is tussen de beide groepen, de ontwikkeling van de controlegroep
vergeleken met die van de experimentele groep.
6.4.4 Rubric beoordeling samenhang en structuur
De antwoorden die leerlingen tijdens de hardop –denken opdracht hebben
opgeschreven zijn geanalyseerd op samenhang en structuur. Bij deze analyse is de
juistheid van de antwoorden buiten beschouwing gelaten. De antwoorden op de
vragen zijn individueel beoordeeld, bij twijfel zijn de antwoorden op dezelfde vraag
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van verschillende leerlingen met elkaar vergeleken. De bevindingen zijn per leerling
verwerkt in een rubric. Op basis van een vergelijking van de uitkomst van de
nulmeting met de uitkomst van de eindmeting is per leerling bepaald in hoeverre er
sprake was van verandering in de mate van samenhang en structuur, op die manier
is van iedere leerling de ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting in kaart
gebracht. Tot slot is, om vast te kunnen stellen of er verschil is tussen de beide
groepen, de ontwikkeling van de leerlingen uit de controlegroep vergeleken met die
van leerlingen uit de experimentele groep.
6.4.5 Paneldiscussie
De paneldiscussie is met goedvinden van de panelleden opgenomen. Van de
opnames die tijdens de discussie zijn gemaakt, is een verslag gemaakt. In het
verslag zijn de belangrijkste discussiepunten opgenomen. De uitkomst van de
paneldiscussie is opgenomen in het hoofdstuk discussies en aanbevelingen.
6.5 Praktische relevantie
Deze paragraaf bestaat uit twee onderdelen: de te verwachten uitkomst van de
nulmeting en de relevantie voor de praktijk.
6.5.1 Te verwachten uitkomst
6.5.1.1 Interventie
De interventie bestond uit twee lessenreeksen: een gesloten en een open variant.
Het idee om te experimenteren met een gesloten en een open variant, is afkomstig
van een experiment van Westhof (1995). Uit dat experiment is gebleken dat het
oefenen met leesstrategieën leerwinst opleverde ten opzichte van het ‘normale’
leesonderwijs. Daarnaast bleek dat het voor het succes met oefenen met strategieën
beslissend was of men de lerende naast het laten oefenen met de strategieën, ook
de opdracht gaf in een of andere vorm expliciet uit te drukken of op te schrijven welke
denkstappen hij of zij had gezet bij het uitvoeren van de opdracht (Westhoff, 1995).
Het onderzoek van Westhoff wees verder uit dat een opener vorm van bewustmaking
een groter effect heeft dan een vorm waarbij leerlingen kant-en-klare
oplossingsregels krijgen voorgeschoteld.
De uitkomst van het onderzoek van Westhof doet vermoeden dat de interventie in
zowel de controlegroep als de experimentele groep een positieve invloed zou
hebben op het strategiegebruik van de leerlingen omdat in beide lesgroepen is
geoefend met strategieën en het strategiegebruik is geëxpliciteerd. De verwachting
was bovendien dat de ontwikkeling die leerlingen in de experimentele door zouden
maken groter zou zijn dan de ontwikkeling van de leerlingen uit controlegroep omdat
in de experimentele groep het aanbieden van kant-en-klare oplossingen achterwege
is gelaten en sprake was van gedeelde sturing.
6.5.1.2 Harop denken- opdracht
De verwachting was dat leerlingen uit zowel de controlegroep als de experimentele
groep wat betreft strategiegebruik vooruitgang zouden boeken ten opzichte van de
nulmeting. Er zou wel een verschil zichtbaar moeten zijn tussen de beide groepen.
Uit de literatuur is gebleken dat het achterwege laten van kant-en-klare oplossingen
de leerwinst vergroot en dat bij gedeelde sturing de leerling wordt gestimuleerd om
na te denken over de strategie. In dat kader lag een grotere vooruitgang bij de
experimentele groep in de lijn der verwachting.
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Daarnaast zou de logische uitkomst van de eindmeting zijn dat de groei bij leerlingen
die bij de nulmeting weinig strategiegebruik lieten zien groter zou zijn dan die bij
leerlingen die bij de nulmeting veel strategiegebruiken lieten zien.
Tot slot was de aanname dat de verbetering van het strategiegebruik vooral zichtbaar
zou zijn bij de stappen die betrekking hadden op het lezen van de vraag, het duiden
van begrippen, bestuderen van bronnen en het beantwoorden van de vraag en in
mindere mate de stappen die betrekking hebben op het ordenen en verwerken van
gegevens.
6.5.1.3 Vragenlijst
De vragenlijst moest uitwijzen of het strategiegebruik van leerlingen verbeterd was
ten opzichte van de nulmeting en of er een verschil zichtbaar was tussen de mate
van strategiegebruik van de leerlingen uit de experimentele groep ten opzichte van
de leerlingen uit de controlegroep.
De verwachting was dat beide groepen vooruitgang hadden geboekt ten opzichte
van de nulmeting, maar er zou wel een verschil zichtbaar moeten zijn tussen de
groepen. De verwachting was dat de vooruitgang van de experimentele groep groter
zou zijn dan die van de controlegroep
Tot slot was er de aanname dat de verbetering van het strategiegebruik in eerste
instantie vooral zichtbaar zou zijn bij de stappen die betrekking hadden op het lezen
van de vraag, het duiden van begrippen, bestuderen van bronnen en het
beantwoorden van de vraag en in mindere mate de stappen die betrekking hebben
op het ordenen en verwerken van gegevens.
6.5.1.4 Rubric beoordeling samenhang en structuur
Zoals Vankan en van Erp Taalman Kip (2002) aangaven zijn taal en denken hecht
met elkaar verstrengeld. Vage taal weerspiegelt verward denken, net zoals heldere
taal een weerspiegeling is van helder (maar niet noodzakelijkerwijs correct) denken.
Er valt daarom te verwachten dat er een relatie bestaat tussen het strategiegebruik
en de samenhang en structuur van de gegeven antwoorden. De verwachting is dus
dat er een positieve samenhang is tussen de vooruitgang op het gebied van
strategiegebruik en de vooruitgang in de samenhang en structuur van de gegeven
antwoorden.
6.5.1.5 Paneldiscussie
De panelleden zijn ervaren bovenbouw docenten voor wie het probleem dat
aanleiding vormde voor dit onderzoek waarschijnlijk herkenbaar zal zijn. Als
professional ga je, wanneer je tegen problemen aanloopt, op zoek naar oplossingen.
Iedereen doet dat op zijn of haar manier. Vanuit die gedachte zal de input van de
panelleden waarschijnlijk leiden tot nieuwe inzichten.
6.5.2 Relevantie voor de praktijk
6.5.2.1 Interventie
De interventie is nodig geweest om verschillen in ontwikkeling teweeg te brengen in
de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep. Zonder de interventie
was het niet mogelijk om een vergelijkend onderzoek te doen naar de mate van
effectiviteit van verschillende didactische strategieën.
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6.5.2.2 Hardop denken- opdracht
De vergelijking van de uitkomst van de hardop denken- opdrachten die zijn
afgenomen bij de nulmeting en de eindmeting biedt de mogelijkheid om te bepalen of
en in hoeverre de didactische strategieën die tijdens de interventie zijn ingezet,
effectief zijn. De uitkomst biedt de docent nieuwe inzichten die tot een andere,
doelgerichtere aanpak kunnen leiden.
6.5.2.3 Vragenlijst
De vergelijking van de uitkomst van de vragenlijsten die zijn afgenomen bij de
nulmeting en de eindmeting biedt de mogelijkheid om te bepalen of en in hoeverre de
didactische strategieën die tijdens de interventie zijn ingezet, effectief zijn. De
uitkomst biedt de docent nieuwe inzichten die tot een andere, doelgerichtere aanpak
kunnen leiden.
6.5.2.4 Rubric beoordeling samenhang en structuur
Door de geschreven antwoorden te analyseren kan worden bepaald in welke mate
leerlingen er in slagen om de laatste stap of strategie, het beantwoorden van een
vraag volgens een bepaald antwoordformat, succesvol toe te passen. De vergelijking
van de uitkomst van de nulmeting met de eindmeting, biedt de mogelijkheid om de
ontwikkelingen die leerlingen hebben doorgemaakt in kaart te brengen. Op basis van
een vergelijking kan per leerling de ontwikkeling worden vastgesteld en kan er
worden bepaald of er een verschil is in de ontwikkeling van leerlingen uit de
experimentele groep in vergelijking met die uit de controlegroep. De analyse van
antwoorden op taalgebruik, samenhang en structuur biedt de docent nieuwe
inzichten die tot een andere, doelgerichtere aanpak kunnen leiden.
6.5.2.5 Paneldiscussie
Er zullen bij een interventie altijd verschillen bestaan in de manier waarop de
resultaten worden geïnterpreteerd. De visie van de panelleden kan een bijdrage
leveren aan het aanscherpen van de conclusie van dit onderzoek.
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7

Resultaten en conclusies

7.1 Vergelijking van de resultaten van de nulmeting en de eindmeting
7.1.1 Resultaten hardop denken- opdracht
De verwachting dat alle leerlingen vooruitgang zouden boeken ten opzichte van de
nulmeting is uitgekomen. De vooruitgang was wel minder groot dan verwacht en
heeft niet noodzakelijkerwijs geleid tot een betere beantwoording van de vragen.
De vooruitgang was bij de experimentele groep iets groter dan bij de controlegroep,
maar het verschil is niet noemenswaardig.
De verwachting dat leerlingen die bij de nulmeting weinig strategiegebruik lieten zien
meer groei zouden doormaken dan de leerlingen die bij de nulmeting veel
strategiegebruiken lieten zien, is alleen uitgekomen in de experimentele groep. In de
controlegroep was het juist de leerling die gemiddeld strategiegebruik liet zien die de
grootste vooruitgang heeft geboekt.
In het algemeen was de verbetering van het strategiegebruik in de controlegroep
vooral zichtbaar bij de stappen die betrekking hadden op het lezen van de vraag en
het bestuderen van bronnen. Bij het lezen van de vraag werd aandachtiger en
gestructureerder te werk gegaan. Een leerling uit de controlegroep lette bijvoorbeeld
op het aantal te behalen punten in relatie tot het aantal antwoordelementen en
vragen werden vaker in z’n geheel gelezen. Bij het bestuderen van bronnen en het
gebruik van de atlas werd veel gerichter te werk gegaan. De bronnen werden
aandachtiger bestudeerd en bij het gebruik van de atlas werden de juiste register en
kaarten op het juiste schaalniveau gebruikt. In de controlegroep was bij geen van de
leerlingen een noemenswaardige verbetering zichtbaar bij het verwerken en ordenen
van gegevens en ook het duiden van begrippen werd niet meer of minder gedaan ten
opzichte van de nulmeting. Bij het beantwoorden van de vraag werd slechts door één
leerling het antwoord gecontroleerd.
In de experimentele groep was alleen bij de leerling die bij de nulmeting nauwelijks
strategiegebruik liet zien een verbetering zichtbaar bij het duiden van begrippen en
het ordenen en verwerken van gegevens. De grootste vooruitgang was zichtbaar bij
het bestuderen van bronnen. Er werd meer informatie uit de bronnen gehaald en bij
atlasgebruik werden de juiste registers geraadpleegd en werden de gevonden
kaarten veel beter bestudeerd. In bijlage 8 staat een volledig overzicht van de
ontwikkelingen die de leerlingen uit de controlegroep (H44ak) en de experimentele
groep (H48ak) hebben doorgemaakt.
7.1.2 Resultaten antwoordanalyse samenhang en structuur
Per saldo is de samenhang en de structuur van de antwoorden die de zes leerlingen
gegeven hebben minder geworden: er zijn ten opzichte van de nulmeting meer
antwoorden die onvoldoende scoren. Van alle antwoorden met onvoldoende
samenhang en structuur komt de helft op het conto van een leerling uit de
experimentele groep.
De verwachting dat er een relatie bestaat tussen het strategiegebruik en de
samenhang en structuur van de gegeven antwoorden is in zoverre uitgekomen dat
de leerling die de grootste groei heeft gemaakt in het gebruik van
beantwoordingsstrategieën, ook de grootste groei heeft doorgemaakt wat betreft
samenhang en structuur in de gegeven antwoorden.
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Van de zes leerlingen die hebben deelgenomen aan de hardop denken- opdracht zijn
uiteindelijk twee leerlingen achteruit gegaan, twee leerlingen gelijk gebleven en twee
leerlingen vooruit gegaan ten opzichte van de nulmeting. De verdeling van deze
leerlingen over de controlegroep en de experimentele groep is gelijk.
In bijlage 9 staat een volledig overzicht van de ontwikkelingen die de leerlingen uit
H44ak en H48ak hebben doorgemaakt.
7.1.3 Resultaten vragenlijst
De verwachting dat leerlingen uit beide groepen vooruitgang hadden geboekt ten
opzichte van de nulmeting, is uitgekomen. In de controlegroep is op 20 van de 22
stellingen positiever gereageerd, in de experimentele groep op 16 van de 22.
Deze uitkomst is verassend, de verwachting was namelijk dat de vooruitgang van de
experimentele groep groter zou zijn dan die van de controlegroep
De aanname dat de verbetering van het strategiegebruik in eerste instantie vooral
zichtbaar zou zijn bij de stappen die betrekking hadden op het lezen van de vraag,
het duiden van begrippen, bestuderen van bronnen en het beantwoorden van de
vraag en in mindere mate de stappen die betrekking hebben op het ordenen en
verwerken van gegevens, is alleen in de experimentele groep uitgekomen. Een
totaaloverzicht van de vergelijking van de nulmeting met de eindmeting is per klas in
opgenomen in bijlage 11.
7.2 Resultaten paneldiscussie
De panelleden gaven aan dat het moeilijk is om onderzoek te doen waarbij je
verbeteringen in klassen probeert aan te duiden omdat er veel variabelen zijn die je
als onderzoeker niet onder controle hebt, bijvoorbeeld het verschil in onderwerp, de
periode in het jaar, leerlingen die op grond van hun cijfers een ander toekomstbeeld
hebben en daardoor meer of minder gemotiveerd zijn. Het is daarom goed dat er op
verschillende manieren is geprobeerd om de nulmeting te doen en de resultaten van
de interventie te meten. Vooral de hardop denken- opdracht heeft daarbij veel
opgeleverd, daarmee worden de winstpunten of het gebrek aan winst inzichtelijk.
De hardop denken- opdracht is uitgevoerd door zes leerlingen. Kun je op basis van
zes leerlingen al definitieve conclusies trekken? Tijdens het onderzoek zijn alle
stappen uit het beantwoordingsproces onderzocht. Er had misschien beter voor
gekozen kunnen worden om maar één beantwoordingsstrategie te bekijken en een
grotere groep te onderzoeken.
Tussen de lessenseries van de controlegroep en de experimentele groep was sprake
van veel overlap wat betreft de didactische strategieën die zijn gebruikt. In hoeverre
waren de lessen van de twee lessenseries essentieel anders?
Tot slot werd de invloed van het onderwerp op de uitkomst van het onderzoek
besproken. Het onderwerp op basis waarvan de nulmeting (opbouw en afbraak van
reliëf) werd gedaan behoorde weliswaar tot hetzelfde domein (domein aarde) maar
wordt door de leerlingen over het algemeen veel makkelijker gevonden dan het
onderwerp klimaat en landschapszones. Dit is ook van invloed op de mate waarin
leerlingen in staat zijn om verbanden te leggen.
Het positieve is dat er in beide groepen op punten vooruitgang geboekt is, de vraag
is of dat uiteindelijk kan leiden tot een vaststaande conclusie. Er is een vrij grote
vooruitgang nagestreefd in een beperkte tijd en dan ook nog met een beperkte
controle na afloop.
De overgang naar gedeelde sturing of leerlingen sturing moet gefaseerd worden
doorgevoerd. Wat wel is aangetoond is dat een stuk van de verantwoordelijkheid
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voor het werk is verlegd van de docent naar de leerlingen en er is aangetoond dat er
iets gebeurd op het moment dat je de verantwoordelijkheid bij de leerlingen legt. Het
is eigenlijk te vroeg om conclusies te kunnen trekken.
Het gaat om bewustwording bij leerlingen waarbij leerlingen zichzelf afvragen wat
moet ik nog meer weten en wat moet ik doen als de docent er voor kiest het niet
meer te doen? Daar is bij dit onderzoek een start mee gemaakt begonnen. De
explicitering is heel belangrijk maar de leerlingen moeten door hebben wat ze nog
missen.
De keuze om één groep dichterbij de eigen lesstijl te houden en de andere groep te
gebruiken om experimenten uit te voeren heeft natuurlijk geleid tot andere resultaten
in de twee groepen, maar het valt niet uit te sluiten dat de resultaten van het
onderzoek ook veroorzaakt worden door andere variabelen die we niet allemaal in
kaart hebben. Dat is aanleiding om te besluiten om meer te gaan kaderen en verder
te gaan met onderzoeken. Er is een kleine interventie gedaan, er zijn kleine
veranderingen in de resultaten zichtbaar dus wat dat betreft is er zeker samenhang
tussen de methode van onderzoek en de resultaten.
Misschien zou er meer resultaat kunnen worden geboekt bereiken door het de
didactische strategieën gedurende een langere periode toe te passen. Bepaalde
zaken moeten automatiseren bij leerlingen. Op het moment dat ze vragen moeten
beantwoorden bij de eindmeting kan het zo zijn dat er enige druk op leerlingen staat
waardoor hetgeen ze geleerd hebben er op dat moment niet goed uitkomt.
Het totale verslag van de paneldiscussie is opgenomen in bijlage 12.
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8. Discussies en aanbevelingen
Uit dit onderzoek is gebleken dat strategietraining effect heeft, maar op de vraag
welke didactische strategie bij de strategietraining de meest effectieve was, kan geen
eenduidig antwoord gegeven worden. De uitkomst van de vragenlijst wijst er op dat
de gesloten vorm met kant-en-klare oplossingen meer effect heeft gehad, de
uitkomst van de hardop denken- opdracht doet juist vermoeden dat de open vorm
effectiever was.
Ook op de vraag of strategietraining bijdraagt aan meer samenhang en structuur in
de beantwoording kan geen duidelijk antwoord gegeven worden. De leerling die wat
strategiegebruik betreft de grootste vooruitgang heeft laten zien, heeft ook de
grootste vooruitgang geboekt bij het geven van samenhangende en gestructureerde
antwoorden. Tegelijkertijd zijn er ook leerlingen waarvan de antwoorden minder
samenhang en structuur zijn gaan vertonen, terwijl de betreffende leerlingen bij de
eindmeting wel meer strategiegebruik hebben laten zien.
Het is de vraag of de verschillen tussen de didactische aanpak in de lessenreeks van
de experimentele groep en de lessenreeks van de controlegroep groot genoeg waren
en of de duur van de interventie lang genoeg was om duidelijke verschillen te kunnen
zien in het strategiegebruik van de experimentele groep in vergelijking met de
controlegroep. Tijdens de lessen van de experimentele groep was sprake van
gedeelde sturing, maar gedeelde sturing moet gefaseerd worden ingevoerd en de
verschillen binnen het spectrum van gedeelde sturing zijn groot. Leerlingen moeten
wennen aan het feit dat zij zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor het leerproces,
en de kritische houding die nodig is om goede afwegingen te kunnen maken, moet
ontwikkeld worden. Dit gaat niet van de ene op de andere dag. Bovendien hebben
leerlingen tijd nodig om het strategiegebruik te automatiseren. De vraag is of dit alles
mogelijk is in 12 lessen.
Het is moeilijk om onderzoek te doen waarbij je verbeteringen in klassen probeert
aan te duiden omdat er veel variabelen zijn die je als onderzoeker niet onder controle
hebt. Dit is tijdens dit onderzoek ook duidelijk gebleken. Van de zes leerlingen die
deelnamen aan de hardop denken- opdracht, wist één leerling in mei al dat een
overgang naar havo 5 onmogelijk was. Tijdens de lessenserie was dit bij de
betreffende leerling duidelijk zichtbaar: de leerling was niet gemotiveerd, dit was van
negatieve invloed op zijn taakgerichtheid. Hoeveel invloed dit heeft gehad op het
resultaat van de eindmeting is moeilijk te in te schatten, maar dat het van invloed is
geweest staat buiten kijf. Wellicht had deze ‘vervuiling’ van resultaten voorkomen
kunnen worden door meer leerlingen deel te laten nemen aan de hardop denkenopdracht.
Ook het onderwerp kan van invloed zijn geweest op de vooruitgang van leerlingen.
Veel leerlingen ervaren klimaat en landschapszones als zeer lastig, dit was ook
duidelijk zichtbaar tijdens de les. Het duurde lang voordat bij sommige leerlingen ‘het
kwartje viel’, leerlingen hadden veel ondersteuning nodig.
Een derde variabele die mogelijk van invloed was op het resultaat van de hardopdenken opdracht is de mate waarin leerlingen zich op de opdracht hadden
voorbereid. Uit de schriftelijke overhoring die voorafgaand aan de hardop denkenopdracht was afgenomen, is gebleken dat bij drie van de zes leerlingen die hebben
deelgenomen aan de hardop denken- opdracht, de leerstof niet goed was geleerd.
Bij vragen over begrippenkennis en algemene regels scoorden de betreffende
leerlingen ondermaats.
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Wat dit onderzoek wel duidelijk heeft gemaakt is dat het observeren van een hardop
denken- opdracht de docent veel inzicht biedt in de problemen waar leerlingen
tijdens het beantwoordingsproces tegenaan lopen. Tijdens dit onderzoek is omwille
van de betrouwbaarheid van het onderzoek de uitkomst van de hardop denkenopdracht niet met de leerlingen gedeeld, wanneer dit wel wordt gedaan, kan ook de
leerling tot nieuwe inzichten komen over zijn of haar antwoordgedrag. Dit inzicht kan
bijdragen aan een betere aanpak van de problemen.
Dit onderzoek zou aanleiding kunnen zijn voor een vervolgonderzoek, een onderzoek
dat verder is afgebakend. Misschien dat naar aanleiding van dit onderzoek een wat
beperktere vraag zou kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld gericht op één stap uit
het beantwoordingsproces of alleen gericht op leerlingen die aantoonbaar moeite
hebben met het toepassen van beantwoordingsstrategieën.
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Bijlagen

Bronnen bestuderen

Begrippen duiden

De vraag lezen

Bijlage 1: vragenlijst nulmeting en 1eindmeting
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1. Ik lees de gehele opgave door,
inclusief de titel, de deelvragen en
de kopjes.
2. Ik bepaal om wat voor soort open
vraag het gaat (beschrijf, leg uit,
verklaar, beredeneer, voorspel)
3. Ik weet wat er bij de verschillende
soorten open vragen (beschrijf, leg
uit, verklaar, beredeneer, voorspel)
van mij wordt verwacht.
4. Ik zoek naar woorden in de vraag
die helpen om de richting van het
antwoord te bepalen.
5. Ik bepaal bij het lezen van de
vraag over welk gedeelte van de
leerstof de vraag gaat.
6. Ik controleer uit hoeveel
antwoordelementen het antwoord
moet bestaan.

7. Als er in de vraag een begrip wordt
gebruikt dan bedenk ik wat dat
begrip betekend.
8. Als er in de vraag een woord of
begrip wordt gebruikt waarvan ik
de betekenis niet ken dan zoek ik
toch een manier om er achter te
komen wat dat woord of begrip
betekend.

9. Ik bepaal welke informatiebronnen
ik nodig heb om een vraag te
kunnen beantwoorden.
10. Bij het bestuderen van een bron of
een kaart dan bedenk ik wat ik
zoek en waar ik op moet letten.
11. Als ik de atlas gebruik, dan bepaal
ik wat ik moet zoeken en in welk
register ik het kan vinden.
12. Ik gebruik de atlas ook bij vragen
waar niet bij is vermeldt dat ik de
atlas nodig heb.

Vraag 4 is bij de eindmeting door een procedurele fout niet in de vragenlijst opgenomen
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Gegevens ordenen
Gegevens verwerken
Vraag beantwoorden

Helemaal
mee
eens

Mee
eens

Neutraal

Mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

Helemaal
mee
eens

Mee
eens

Neutraal

Mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

Helemaal
mee
eens

Mee
eens

Neutraal

Mee
oneens

Helemaal
mee
oneens

13. Als ik een vraag krijg over een
verschijnsel of gebied, dan bedenk
ik altijd wat ik al over dat
verschijnsel of gebied weet.
14. Als ik een vraag krijg over een
verschijnsel of gebied, dan probeer
ik het verschijnsel of gebied te
categoriseren.

15. Als ik een vraag krijg over een
verschijnsel, dan bepaal ik met
welke andere verschijnselen
binnen een gebied een
verschijnsel samenhangt.
16. Als ik een vraag krijg over een
gebied, dan bepaal ik met welke
ontwikkelingen op een hogere
ruimtelijke schaal ontwikkelingen
binnen een gebied samenhangen.

17. Ik heb het antwoord dat ik wil
geven al in mijn hoofd voordat ik
het opschrijf.
18. Ik herhaal in mijn antwoord de kern
van de vraag.
19. Ik verwerk in het antwoord
begrippen en termen die met de
vraag te maken hebben.
20. Ik beantwoord een vraag zo kort,
zakelijk en gericht mogelijk.
21. Als het antwoord uit meerdere
elementen moet bestaan, dan
schrijf ik de antwoordelementen
overzichtelijk op.
22. Als ik het antwoord op een vraag
heb opgeschreven controleer ik of
ik alle aanwijzingen en gegevens
uit de opgave in het antwoord heb
gebruikt.
23. Als ik het antwoord op een vraag
heb opgeschreven, controleer ik of
het antwoord klopt met de gestelde
vraag.
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Bijlage 2: hardop denken- opdracht nulmeting
Hardop denken opdracht
VERSIE A
- Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je de vragen voorleest en alle
denkstappen die je bij het beantwoorden v99an de vragen neemt, hardop
uitspreekt;
- Tijdens het hardop denken mag je geen vragen stellen of hulp vragen aan de
docent. De docent is er alleen om te observeren en notities te maken;
- De hardop- denk opdracht wordt gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt
voor het onderzoek en worden zonder toestemming niet getoont aan derden;
- In het observatieverslag worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd;
- Voor het uitvoeren van deze opdracht krijg je 15 minuten de tijd;
Bedankt voor de medewerking en succes met de opdracht 

2p

1

2p

2

2p

2p

2p

3

4

5

Gebruik bron 1, bron 2 en de Grote Bosatlas
In de bron is de platentektoniek in en rondom Nieuw-Zeeland
zichtbaar. Het Noordereiland kent een subductiezone.
Beschrijf hoe de subductie in Nieuw Zeeland optreedt.
Benoem daarbij:
- de krachten die bij subductie een rol spelen
- de platen die bij subductie betrokken zijn
- de manier waarop de platen zich ten opzichte van elkaar bewegen
Beredeneer dat bij vulkaanuitbarstingen in de vulkaanzone op het
Noordereiland, hete en giftige aswolken een groter gevaar voor de
bevolking op de vulkaanhellingen vormen dan lavastromen.
Gebruik bron 3
Bij midoceanische ruggen komt vulkanisme voor.
- Welk eruptietype komt voor bij een midoceanische rug?
- Leg uit waarom juist dat eruptietype daar voorkomt. Je uitleg moet
een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
Gebruik bron 4 en bekijk Grote Bosatlas kaart 216B.
Geef aan of een toekomstige uitbarsting van de Yellowstone vulkaan
effusief of explosief zal zijn. Onderbouw je keuze met een aanwijzing
uit de bron en een aanwijzing uit de kaart.
Gebruik bron 5 en de Grote Bosatlas kaart 213, 216B en 217A.
Réunion maakt deel uit van de Maskarenen- of Mascarenenrug, een
keten van eilanden, waartoe bijvoorbeeld ook Mauritius behoort. Alle
eilanden in de keten zijn van vulkanische oorsprong, maar
tegenwoordig komt alleen op Réunion actief vulkanisme voor.
Geef aan:
- op welke wijze de Maskarenenrug is ontstaan;
- waardoor op Réunion wel actief vulkanisme voorkomt en op
Mauritius niet meer.
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Bron 1

Platentektoniek in en rondom Nieuw-Zeeland

Bron 2

Mount Taranaki

Bron 3

Een schematische doorsnede van een midoceanische rug

Bron 4
Yellowstone
Op de grens tussen de staten Wyoming en Idaho, ligt Yellowstone National Park. In
Yellowstone NP zijn allerlei vulkanische verschijnselen zichtbaar die samenhangen
met de ligging van een hotspot. De laatste keer dat er een uitbarsting plaatsvond, is
vermoedelijk 640.000 jaar geleden.
Bron 5
Het eiland Réunion
Réunion is een eiland in de zuidelijke Indische Oceaan, ongeveer 800
kilometer ten oosten van Madagaskar. Het eiland bestaat uit twee grote
vulkanen. De Piton de Neiges is al twaalfduizend jaar niet meer actief geweest.
De Piton de la Fournaise is één van de meest actieve vulkanen ter wereld.
Réunion maakt deel uit van een keten van eilanden met een vulkanische
oorsprong: de Maskarenen (ook wel Mascarenen genoemd).
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Hardop denken opdracht
VERSIE B
- Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je de vragen voorleest en alle
denkstappen die je bij het beantwoorden van de vragen neemt, hardop uitspreekt;
- Tijdens het hardop denken mag je geen vragen stellen of hulp vragen aan de
docent. De docent is er alleen om te observeren en notities te maken;
- De hardop- denk opdracht wordt gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt
voor het onderzoek en worden zonder toestemming niet getoont aan derden;
- In het observatieverslag worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd;
- Voor het uitvoeren van deze opdracht krijg je 15 minuten de tijd;
Bedankt voor de medewerking en succes met de opdracht 

2p

1

2p

2

2p

3

2p

4

2p

5

Gebruik bron 1, bron 2 en de Grote Bosatlas
In de bron is de platentektoniek in en rondom Indonesië zichtbaar.
Indonesië wordt aan de west-, zuid- en oostkant omgeven door
subductiezones.
Beschrijf hoe de subductie in het westen van Indonesië ter hoogte van het
eiland Java optreedt. Benoem daarbij:
- de krachten die bij subductie een rol spelen
- de platen die bij de subductie betrokken zijn
- de manier waarop de platen zich ten opzichte van elkaar bewegen
Beredeneer dat bij vulkaanuitbarstingen zoals van de Merapi, hete en
giftige aswolken een groter gevaar voor de bevolking op de
vulkaanhellingen vormen dan lavastromen.
Gebruik bron 3
Bij midoceanische ruggen komt vulkanisme voor.
- Welk eruptietype komt voor bij een midoceanische rug?
- Leg uit waarom juist dat eruptietype daar voorkomt. Je uitleg moet een
oorzaak-gevolg relatie bevatten.
Gebruik bron 4 en bekijk Grote Bosatlas kaart 216B.
Geef aan of een toekomstige uitbarsting van de Yellowstone vulkaan
effusief of explosief zal zijn. Onderbouw je keuze met een aanwijzing uit
de bron en een aanwijzing uit de kaart.
Gebruik bron 5 en de Grote Bosatlas kaart 216B, 216D en 217A. De Pico
de Fogo is een vulkaan op één van de Kaapverdische eilanden. Alle
eilanden van de eilandengroep zijn van vulkanische oorsprong, maar
tegenwoordig komt alleen op Fogo actief vulkanisme voor.
Geef aan:
- op welke wijze het vulkanisme op de Kaapverdische eilanden is
ontstaan;
- waardoor op Fogo (eiland) wel actief vulkanisme voorkomt, maar op de
andere eilanden niet meer.
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Bron 1

Platentektoniek in en rondom Indonesië

Bron 2

De Merapi

Bron 3

Een schematische doorsnede van een midoceanische rug

Bron 4
Yellowstone
Op de grens tussen de staten Wyoming en Idaho, ligt Yellowstone National Park. In
Yellowstone NP zijn allerlei vulkanische verschijnselen zichtbaar die samenhangen
met de ligging van een hotspot. De laatste keer dat er een uitbarsting plaatsvond, is
vermoedelijk 640.000 jaar geleden.
Bron 5
Pico de Fogo
Kaapverdische Eilanden is een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De
Kaapverdische Eilanden zijn veelal bergachtig en zijn ontstaan door vulkanen. Er is
nog één werkende vulkaan te vinden genaamd “Pico de Fogo” op het eiland Fogo.
De Pico de Fogo is nog altijd actief. In 1995 en onlangs in novemer 2014 barstte
een zijkrater, de Pico Novo, uit.

61

Bijlage 3: rubrics bij het analyseren van de antwoorden op
samenhang en structuur en het gebruik van vaktaal en schooltaal
Rubric bij het analyseren van de antwoorden op samenhang en structuur
Onvoldoende

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1

1

1

1

Voldoende

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2

3

4

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2

3

4

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2

3

4

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2

3

4

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang
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Rubric bij het analyseren van de antwoorden op gebruik van vaktaal en schooltaal
voldoende

goed

excellent

Het gebruik van Er wordt weinig
vaktaal
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

onvoldoende

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Het gebruik van Er wordt weinig
schooltaal
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven
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Bijlage 4: Observatieverslagen hardop denken- opdracht nulmeting
Observatieverslag
Leerling: WS
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: beneden gemiddeld
Datum: 22-03-2016
Locatie: spreekruimte Rood
Tijd: 12:00 – 12:20
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de vraag.
- Leest de bronverwijzing.
- Leest de vraag opnieuw door “zodat ik weet wat ik precies moet beantwoorden”.
- Bekijkt de bronnen. Alleen bron 1 wordt bekeken.
- Zoekt geologische kaart van Java in het namenregister.
- Komt uit op de overzichtskaart van Indonesië.
- Kijkt of er een kaart is over gebergte. “Ik weet niet precies hoe dat moet”. Bladert door naar
achteren en vindt een kaart over platentektoniek.
- Beantwoord het eerste deel van de vraag.
- Leest het tweede deel van de vraag. “Ik ga er vanuit dat de subductiezone bij Java wordt bedoelt”.
- Kijkt nogmaals op de kaart over platentektoniek. Benoemt de Australische plaat en de Sunda
plaat.
- Beantwoord de vraag.
- Leest het derde deel van de vraag.
- Beantwoord de vraag.
Vraag 2
- Leest de vraag.
- Zoekt de Merapi op in de Grote Bosatlas (namenregister) Merapi wordt niet gevonden. Heeft
alleen het kaartnummer opgezocht, niet het kaartvak.
- “Ik kan de Merapi niet vinden, ga er vanuit dat het een vulkaan is”.
- Legt verband tussen de hogere verplaatsingssnelheid van hete en giftige aswolken en het gevaar
voor de bevolking.
- Beantwoord de vraag.
Vraag 3
- Leest de inleiding van de vraag, de vraag en de bronverwijzing.
- Bekijkt de bron.
- Noemt de twee eruptietypes die er zijn (explosief en effusief).
- “ik denk dat …” Leg verband tussen ligging van de breuk (Atlantische Oceaan), stolling van lava
door water, verstopping van de kraterpijp en eruptie type.
- Beantwoord de vraag. Geeft al een oorzaak- gevolgrelatie.
- Leest het tweede deel van de vraag.
- Slaat het tweede deel over. “die vraag zou ik eigenlijk niet weten”.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing.
- Zoekt de atlaskaart waar naar verwezen wordt.
- Leest de bron.
- Leest de vraag.
- Legt verband tussen de periode tussen de laatste uitbarsting en nu.
- Legt een (foutief) verband tussen de bron van het vulkanisme (hotspot) en explosiviteit.
- Beantwoord de vraag.
Vraag 5
- Leest bronverwijzing.
- Bekijkt bron 5 zonder de bron te lezen.
- Zoekt de atlaskaarten. Zoekt Pico de Fogo op de atlaskaarten (thematische kaarten).
- Leest de inleiding van de vraag en de vraag zelf.
- Zoekt Fogo in de atlas, gebruikt het namenregister.
- Gebruikt kaartnummer en kaartvak en vindt Fogo op de overzichtskaart van Afrika.
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-

“ik denk dat het ontstaan is door middel van een hotspot … ”.
Beantwoord het eerste deel van de vraag. Gaat bij het eerste deel in op verplaatsing door
verschuiving van de plaat.
Leest het tweede deel van de vraag.
“ik denk dat op Fogo nog wel actief vulkanisme is omdat…”
Beantwoord de vraag.

Stappen
Vraag lezen

Probleem
Uit zich door
- Vragen worden niet altijd
- Bij vraag 3 wordt bij het eerste deel van de
goed gelezen.
vraag al direct een oorzaak- gevolgrelatie
- Ongestructureerde werkwijze
gegeven, terwijl dit pas bij het tweede deel
bij het lezen van de
werd gevraagd. Het tweede deel van de
bronverwijzing, inleiding en
vraag wordt vervolgens overgeslagen omdat
de vraag.
hij het antwoord niet wist.
- Bij vraag 4 wordt eerst de bron en de kaart
bekeken, en daarna pas de vraag gelezen.
Begrippen
- Gebeurd niet consequent.
- Bij vraag 1 wordt het begrip subductie niet
duiden
beschreven.
Bronnen
- Atlasgebruik is niet altijd
- Bij vraag 2 wordt alleen het kaartblad
bestuderen
doelgericht.
gezocht, niet het kaartvak; WS maakt geen
- Sommige bronnen en
gebruik van het zakenregister.
kaarten worden heel vluchtig - Bron 2 is een foto van de Merapi. WS heeft
of niet bestudeerd.
deze bron niet bestudeerd zo blijkt later
wanneer hij zegt “ik ga ervan uit dat de
Merapi een vulkaan is”. Bij vraag 5 worden
de atlaskaarten waar naar verwezen wordt,
helemaal niet gebruikt.
Gegevens
- Verschijnselen worden niet
- Categoriseert bij vraag 2 de Merapi niet als
ordenen
altijd gecategoriseerd.
explosieve vulkaan, terwijl dit wel van belang
is.
Gegevens
- Er wordt niet structureel
- Bij vraag 2 en vraag 3 wordt er bijvoorbeeld
verwerken
bepaald met welke andere
geen verband gelegd tussen het type
verschijnselen binnen een
plaatgrens en het eruptietype.
gebied een verschijnsel
samenhangt.
- Er worden foutieve
- “Het is een hotspot, dus explosief”.
verbanden gelegd.
De vraag
- Het antwoord wordt niet
- Alleen het antwoord op vraag 1 wordt
beantwoorden
consequent gecontroleerd
gecontroleerd.
nadat het antwoord is
opgeschreven.
Observatieverslag
Leerling: FW
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: gemiddeld
Datum: 22-03-2016
Locatie: R205
Tijd: 11:40 – 12:00
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de bronverwijzing, de inleiding van de vraag en de vraag in één keer.
- Zoekt Indonesië op in de Grote Bosatlas. Gebruikt het namenregister.
- Komt uit op een overzichtskaart van Azië.
- Heeft Indonesië gevonden.
- Bekijkt bron 1. Beschrijft wat er in de bron zichtbaar is.
- Bekijkt bron 2. Beschrijft wat er in de bron zichtbaar is.
- Leest het eerste deel van de vraag opnieuw.
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-

Gaat op zoek naar Java op de overzichtskaart.
Duurt te lang, zoekt het op met behulp van het namenregister.
Komt op de kaart van Indonesië.
Heeft Java gevonden.
Beantwoord het eerste deel van de vraag. Begint met het herhalen van de kern van de vraag.
Begint met het beschrijven van convectiestromen.
- Leest tweede deel van de vraag opnieuw.
- Gebruikt kaart 216B, de kaart die tijdens de les veelvuldig is gebruikt.
- Bestudeerd de kaart. Doet dit te vluchtig (heeft het over de Pacifische plaat in plaats van de
Euraziatische plaat).
- Beantwoord tweede deel van de vraag.
- Leest derde deel van de vraag opnieuw.
- Bekijkt bron 1 nogmaals.
- Gaat op zoek naar de kaart over de platentektoniek waarop de namen van plaatbewegingen staan
(waar de begrippen convergentie, divergentie en transform op staan).
- Wordt verwezen naar de kaart over platentektoniek in Afrika. Ziet in de legenda het begrip
‘convergent’ en weet (weer) dat dit ook van toepassing is op de situatie in Indonesië.
- Beantwoord het derde deel van de vraag.
Vraag 2
- Leest de vraag twee keer.
- Vertaald de vraag in eigen woorden (“het gaat hier over een vulkaanuitbarsting en men zegt dat …
dat moet ik uitleggen”).
- Begint de vraag te beantwoorden.
- Tijdens het beantwoorden wordt het verschil genoemd tussen effusieve- en explosieve vulkanen
en gaswolken en explosieve vulkanen. De Merapi is explosief.
- Er wordt een verband gelegd tussen soort uitbarsting en voorspelbaarheid; (tijdens de les hebben
we geleerd dat …).
Vraag 3
- Leest bronverwijzing, inleiding en de vraag in zijn geheel.
- Bekijkt bron en beschrijft wat er zichtbaar is in de bron. “er is sprake van divergentie want …”.
- Leest eerste deel van de vraag.
- Beantwoord eerste deel van de vraag.
- Leest tweede deel van de vraag.
- Beantwoord tweede deel van de vraag, legt daarbij verbant tussen divergentie, doorlatendheid
aardkorst, uitvloeien van lava en het ontbreken van druk.
- Leest vraag opnieuw.
- Controleert antwoord op aanwezigheid oorzaak en gevolg.
- Vult het antwoord aan.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing.
- Zoekt kaart 216B.
- Leest bron 4.
- Leest de vraag.
- Kijkt waar Yellowstone ligt op kaart 216B.
- Zoekt in de bron naar informatie over ligging Yellowstone.
- Bestudeert de kaart. Gaat na of Yellowstone in de buurt van een plaatgrens ligt.
- Beantwoord het eerste deel van de vraag en beargumenteerd de keuze.
- Legt (foutief) verband tussen hotspot en explosief vulkanisme.
- Bekijkt nogmaals de kaart. Bestudeert de legenda.
- Gaat verder met het beantwoorden van de vraag.
- Legt (foutief) verband tussen convergentie Juan de Fuca plaat en de Noord Amerikaanse plaat.
Vraag 5
- Leest de bronverwijzing, de inleiding en de vraag.
- Leest de bron.
- Leest het eerste deel van de vraag opnieuw.
- Beantwoord het eerste deel van de vraag.
- Beantwoord het tweede deel van de vraag.
- Legt verband tussen beweging van de plaat en stilliggen van mantelpluim (punt waar magma naar
boven komt).
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Stappen
Vraag lezen
Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

Probleem
- Vragen worden niet altijd
goed gelezen.

Uit zich door
- Bij vraag 1 wordt gevraagd naar krachten, er
wordt maar één kracht opgeschreven.

-

Atlasgebruik is niet altijd
doelgericht.

-

-

Sommige bronnen en
kaarten worden heel vluchtig
bestudeerd.
Gebieden indelen en
toedelen.

-

Er wordt niet structureel
bepaald met welke andere
verschijnselen binnen een
gebied een verschijnsel
samenhangt.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.
Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

De vraag
beantwoorden

-

Het duurt lang voordat de juiste kaart
gevonden is. Zoekt bij vraag 1 Java
(onbekende plaats) op de overzichtskaart van
Indonesië, maakt pas gebruik van het
namenregister als dit niet lukt (kost veel tijd).
Bij vraag 1 worden de verkeerde plaatnamen
opgeschreven.

-

Gaat er onterecht vanuit dat de hotspot
(Yellowstone) van hetzelfde plaattektonische
gebied deel uitmaakt als de Juan de Fuca
plaat.
Bij vraag 4 wordt er bijvoorbeeld geen
verband gelegd tussen het soort plaat
(continentaal) en de explosiviteit van de
vulkaan.
“het is een hotspot, dus explosief”.

-

Alleen het antwoord op vraag 1.

Observatieverslag
Leerling: RvdM
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: bovengemiddeld
Datum: 04-04-2016
Locatie: R205
Tijd: 14:15 – 14:45
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest bronvermelding en inleiding.
- Bekijkt bron 1 en 2.
- Leest vraag twee keer.
- Benoemt detekenis van het begrip subductie.
- Geeft antwoord op eerste deel van de vraag. Herhaalt de kern van de vraag bij de beantwoording.
- Leest het tweede deel van de vraag.
- Zoekt kaart voer Indonesië met behulp van de bladwijzer. In de bladwijzer wordt verwezen naar
kaart 138 tot en met 141.
- Zoekt de juiste kaart tussen bladzijde 138 tot en met 141. Gaat op zoek naar een kaart waar de
platen op staan. “Nu zie ik dat er ook kleiner platen zijn dus ga ik bedenken welke platen ik op
moet schrijven”.
- Bekijkt nogmaals bron 1 en komt er achter dat in de bron de plaatnamen gegeven worden.
- Beantwoord tweede deel van de vraag.
- Leest derde deel van de vraag.
- Bekijkt legenda voorin de atals en ziet dat het symbool op de kaart betekend dat er sprake is van
een ‘convergente plaatbeweging’.
- Verwijs naar de legenda (betekenis symbool) in het antwoord.
Vraag 2
- Leest de vraag.
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-

Beredeneerd zonder iets op te schrijven dat er een verband bestaat tussen de mate van
explosiviteit van de vulkaan en de stroperigheid van de magma.
- Geef antwoord.
Vraag 3
- Leest bronverwijzing.
- Bekijkt bron 3. Beschrijft kort wat er in de bron zichtbaar is.
- Leest de inleiding en de vraag.
- Bekijkt nogmaals de bron.
- Twijfelt over de betekenis van het begrip ‘eruptie’.
- Zoekt begrip eruptie op in het trefwoordenregister en in de lijst met afkortingen;
- Leest de vraag nog eens.
- Besluit de vraag tijdelijk over te slaan.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing.
Bekijkt kaart 216B en bron 4 heel vluchtig.
- Leest de vraag.
- Brengt voorkennis over explosiviteit in verband met wat er wordt gevraagd. Komt tot de conclusie
dat hij niet alleen op voorkennis kan teren, er moet een verband worden gelegd met de bron en de
kaart.
- Leest bron 4;. “Het ligt dus in Amerika”.
- Bekijkt kaart 216B. Richt zich op Amerika.
- Geeft antwoord. Schrijft op wat hij nog weet over hotspots.
- Bekijkt nogmaals de bron.
- Leest nogmaals de vraag.
- Gaat verder met het beantwoorden van de vraag. Legt verband tussen explosiviteit en de lange
periode zonder uitbarsting.
- Bedenkt zich dat er ook een aanwijzing uit de kaart in het antwoord moet worden verwerkt.
- Merkt op dat het vreemd is dat de hotspot midden in Amerika ligt, en niet in zee.
- Legt tijdens beantwoorden/schrijven verband met doorlatendheid van de aardkorst en de mate
van explosiviteit.
Vraag 5
- Leest bronverwijzing, inleiding en vraag.
- Legt verband eilanden, dode vulkanen en aanwezigheid hotspot.
- Bekijkt bron 5 en de Grote Bosatlas.
- Kan niet veel wijs uit de atlaskaart en richt zich in het vervolg alleen op de bron.
- Geeft antwoord op deel 1 van de vraag.
- Beschrijft uitgebreid het verschijnsel ‘hotspot’.
- Leest eerste deel van de vraag nogmaals.
- Gaat verder met beantwoorden van de vraag.
- Geeft onbewust antwoord op deel 1 en deel 2 van de vraag.
- Bekijkt tweede deel van de vraag. “Achteraf had ik beide streepjes moeten lezen”.
- Beantwoord tweede deel van de vraag.
Vraag 3
- Komt tot de conclusie dat hij echt niet weet wat een eruptietype is.
- Leest de vraag nog eens.
- “ik zit aan twee dingen te denken: vulkaan of plaatbewegingen”.
- Slaat de vraag definitief over.
Stappen
Vraag lezen

Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen
Gegevens
ordenen

Probleem
Uit zich door
- Ongestructureerde werkwijze - Leest vraag 5 niet in zijn geheel. Komt er in
bij het lezen van de
later stadium achter dat hij hierdoor twee
bronverwijzing, inleiding en
vragen in één keer heeft beantwoord.
de vraag.
- Kent niet alle begrippen.
- Kent de betekenis van eruptietype niet (vraag
3) en slaat de vraag over.
- Begrijpt verband tussen
- Kan geen wijs uit de atlaskaart bij vraag 5.
atlaskaart en de vraag niet.
Gebruikt de kaart daarom niet.
- Geen problemen.
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Gegevens
verwerken
De vraag
beantwoorden

Geen problemen.
Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.

Observatieverslag
Leerling: IP
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: beneden gemiddeld
Datum: 21-03-2016
Locatie: R205
Tijd: 15:00-15:20
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1:
- Leest de bronverwijzing en bekijkt daarna meteen de bronnen.
- Bekijkt de bronnen zelf en de titel van de bronnen. De bronnen worden geïnterpreteerd.
- Leest de inleiding van de vraag en de vraag.
- Duidt het begrip subductie.
- Zoekt Nieuw Zeeland in de Grote Bosatlas. Gebruikt daarbij het namenregister. Komt uit bij een
kaart op wereldschaal. Zoekt niet naar een kaart die gedetailleerder is.
- Leest de vraag opnieuw.
- Bekijkt de gevonden kaart in de atlas maar gebruikt deze kaart eigenlijk niet.
- Beantwoord de vraag aan de hand van bron 1. IP denkt eerst na, daarna schrijft ze het antwoord
op.
- Beantwoord de vraag in delen. Bij ieder onderdeel van de vraag wordt stilgestaan.
Vraag 2:
- Leest de vraag twee keer.
- Bekijkt bron 2. De bron wordt geïnterpreteerd.
- Denkt na over verband tussen de vraag en bron 2 (ook al wordt er niet naar deze bron verwezen).
- Beantwoord de vraag.
Vraag 3:
- Leest de bronverwijzing en bekijkt daarna meteen de bron.
- Bekijkt de bron zelf en de titel van de bron. De bron wordt geïnterpreteerd.
- Leest de vraag.
- Bekijkt de bron opnieuw. Legt verbanden (platen uit elkaar, divergentie).
- Schrijft op dat er sprake is van divergentie. Hier wordt niet naar gevraagd.
- Bekijkt de bron nogmaals. Constateert dat er sprake is van een oceanische plaat.
- Legt verband tussen dikte oceanische plaat en eruptietype (effusief).
- Beantwoord het tweede deel van de vraag.
Vraag 4:
- Leest de bronverwijzing en bekijkt daarna meteen de bron.
- Bekijkt/leest de bron. De bron wordt geïnterpreteerd. Constateert dat de laatste uitbarsting best
lang geleden heeft plaatsgevonden.
- Bladert naar de atlaskaart waar naar verwezen wordt. Bekijkt de kaart nog niet.
- Leest de vraag.
- Bepaalt de plaats (Yellowstone ligt in Noord Amerika) op de atlaskaart, bestudeerd en
interpreteert de atlaskaart (Yellowstone ligt niet bij een plaatgrens, het is een hotspot inderdaad).
Kijkt naar pijlen (beweegrichting van de Noord-Amerikaanse plaat).
- Legt foutief verband tussen lage beweegsnelheid van de Noord Amerikaanse plaat en de
frequentie van uitbarstingen.
- Beantwoord de vraag aan de hand van de atlaskaart.
- Bekijkt nogmaals de atlaskaart.
- Legt verband met soort korst (continentale korst) en explosiviteit van de uitbarsting.
- Gaat verder met het beantwoorden van de vraag.
Vraag 5
- Leest de bronverwijzing.
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-

Leest eerste regel van de bron. Hierin staat informatie over de ligging van de Maskarenenrug
(Réunion, Maskarenenrug, zuidelijke Indische Oceaan).
Bekijkt overzichtskaart in de atlas (wereldschaal) en vindt de plaats waar de vraag over gaat.
Bekijkt atlaskaart 216B en 217A. Bekijkt de titel van de kaarten en bekijkt vluchtig naar de kaarten
zelf.
Leest inleiding en het eerste deel van de vraag.
Bekijkt de atlaskaarten opnieuw.
Deelt het gebied in op basis van de ligging ten opzichte van plaatgrenzen.
Leest de bron in zijn geheel.
Legt verband met het verschijnsel hotspot.
Leest het tweede deel van de vraag.
Begint met het beantwoorden van de vraag.
Tijdens het beantwoorden worden verbanden gelegd (Réunion is het laatste eiland, hier is nog
magma te vinden. Het verschuiven van de plaat wordt genoemd).
Bekijkt nog eens naar de kaart.
Beredeneerd hoe de eilandketen is ontstaan.
Gaat verder met het beantwoorden van de vraag.

Stappen
Vraag lezen

Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

Gegevens
ordenen

Gegevens
verwerken

Probleem
- De vraag wordt niet in één
keer gelezen, maar
gefragmenteerd.
- Het duiden van begrippen
gebeurt wel, maar niet
structureel.
- Atlasgebruik is niet
doelgericht.
- De informatie in de atlas
wordt niet ten volste gebruikt.
- Gebieden indelen en
toedelen.

Uit zich door
- Eerst wordt de bronverwijzing gelezen,
daarna naar de bronnen gekeken en daarna
pas wordt de vraag gelezen.
- Bij de ene vraag wel, bij de andere niet.

-

Er wordt niet structureel
bepaald met welke andere
verschijnselen binnen een
gebied een verschijnsel
samenhangt.
Er worden verkeerde
verbanden gelegd.

-

Het antwoord wordt niet
gecontroleerd nadat het
antwoord is opgeschreven.

-

-

De vraag
beantwoorden

-

-

Het namenregister wordt gebruikt, het
zakenregister nauwelijks.
Er wordt niet gezocht naar de meest
gedetailleerde kaarten.
Bij vraag 1 wordt er bij de ligging op de grens
van de Pacifische plaat en de Indisch
Australische plaat vanuit gegaan dat het in de
buurt van de Filippijnen is.
Er wordt geen verband gelegd tussen
subductie, explosief vulkanisme en de
gevaren die bij explosief vulkanisme optreden
(explosief, taai vloeibaar magma, veel as en
giftige gassen).
Hotspotvulkanisme in Yellowstone wordt in
gerelateerd aan de bewegingssnelheid van
de Noord- Amerikaanse plaat.
Direct nadat het laatste woord is
opgeschreven, wordt er verder gegaan met
de volgende vraag.

Observatieverslag
Leerling: BvD
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: gemiddeld
Datum: 21-03-2016
Locatie: R205
Tijd: 15:20 – 15:40
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de bronverwijzing en de inleiding van de vraag.
- Bekijkt bron 1 en bron 2.
- Leest het eerste deel van de vraag.
- Geeft antwoord op het eerste deel van de vraag.
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- Leest het tweede deel van de vraag.
- Geeft antwoord op het tweede deel van de vraag.
- Leest het derde deel van de vraag.
- Bekijkt nogmaals bron 1.
- Beantwoord het derde deel van de vraag.
- Gebruikt de Grote Bosatlas niet.
Vraag 2
- Leest de vraag.
- Benoemt het verband tussen het verschil in snelheid waarmee lavastromen en aswolken zich
verspreiden.
- Beantwoord de vraag.
- Tijdens het beantwoorden van de vraag stopt B met schrijven en bedenkt hoe hij het antwoord
moet formuleren.
- Tijdens het beantwoorden komt hij tot de constatering dat lava zich niet alleen langzamer
verspreid maar daardoor ook voorspelbaarder is en dat aswolken een groter gebied bereiken.
Vraag 3
- Leest de bronverwijzing en de inleiding van de vraag.
- Bekijkt heel vluchtig de bron.
- Leest het eerste deel van de vraag.
- Komt er niet uit, bekijkt om en om de vraag en de bron.
- Gaat verder naar het tweede deel van de vraag.
- Bekijkt nogmaals de bron.
- B parkeert de vraag en gaat verder met vraag 4.
Vraag 4
- Leest de vraag.
- Leest de bronverwijzing.
- Leest de bron.
- B haalt de voor hem belangrijkste informatie uit de bron (het is dus een hotspot, is die dus niet bij
een grens).
- Bekijkt de atlaskaart 216B.
- Benoemt de plaat en constateert dat het inderdaad een hotspot is.
- Bekijkt nogmaals de bron.
- Leest nogmaals de vraag.
- Beantwoord de vraag en begint met het herhalen van de kern van de vraag (explosief want…).
- Legt verband met de lange periode dat er geen uitbarsting is geweest en de druk die is
opgebouwd.
- Tweede deel van het antwoord (op basis van de kaart) geeft hij aan waarom het een hotspot
vulkaan is.
Vraag 5
- Leest de bronverwijzing en de inleiding.
- Vat de inleiding samen.
- Bekijkt kaart 213 (kaart van de wereld) “eerst maar eens kijken waar het ligt”.
- Bladert naar het namenregister en vraagt zich al bladerend af of het in de bron staat.
- Bekijkt nogmaals de bron. “dichtbij Madagaskar”. Hij weet waar Madagaskar ligt en vindt de
Maskarenenrug.
- Zoekt de Maskarenenrug op kaart 213.
- Zoekt de Maskarenenrug op kaart 216B.
- Legt het verband tussen grote afstand tot een plaatgrens en hotspotvulkanisme.
- Leest de inleiding nogmaals.
- Leest het eerste deel van de vraag.
- Beantwoord het eerste deel van de vraag.
- B herhaald tijdens het beantwoorden de kern van de vraag.
- Tijdens het beantwoorden loopt Boris vast.
- Hij bekijkt kaart 217 heel vluchtig en richt zich niet specifiek op kaart 217A.
- B gaat verder met het beantwoorden van het eerste deel van de vraag.
- B leest het tweede deel van de vraag.
- Hij gaat door met het beantwoorden van het tweede deel van de vraag.
- Hij herhaald tijdens het beantwoorden de kern van de vraag.
Vervolg vraag 3
- B leest nogmaals de inleiding van de vraag en de vraag zelf.
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-

Hij bekijkt de bron.
Hij begint met het beantwoorden van de eerste deel van de vraag.
Hij leest het tweede deel van de vraag.
Hij legt het verband tussen het uit elkaar drijven van platen en het naar buiten treden van magma.
Hij beantwoord het tweede deel van de vraag.

Stappen
Vraag lezen

Probleem
- De vraag wordt niet in één
keer gelezen, maar
gefragmenteerd.
- De vraagsoort wordt niet
altijd goed begrepen.

Begrippen
duiden

-

Begrippen worden niet altijd
geduid.

Bronnen
bestuderen

-

Atlas wordt niet gebruikt
wanneer daar wel om wordt
gevraagd.
Atlasgebruik is niet
doelgericht.
De informatie in de atlas
wordt niet ten volste gebruikt.
Sommige bronnen en
kaarten worden heel vluchtig
bestudeerd.
Verschijnselen worden
verkeerd toegedeeld.
Er wordt niet structureel
bepaald met welke andere
verschijnselen binnen een
gebied een verschijnsel
samenhangt.
Verbanden worden niet
volledig uitgewerkt.

-

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken

-

-

De vraag
beantwoorden

Het antwoord wordt niet
gecontroleerd nadat het
antwoord is opgeschreven.

Uit zich door
- Eerst wordt de bronverwijzing gelezen,
daarna naar de bronnen gekeken en daarna
pas wordt de vraag gelezen.
- Het eerste deel van vraag 3 wordt alleen
gevraagd of het om effusief of explosief
vulkanisme gaat, B probeert hier al uit te
leggen waarom. Voor het eerste deel van
vraag 5 geldt hetzelfde.
- Bij vraag 1 is dit heel duidelijk het geval. Er
wordt bijvoorbeeld niet stilgestaan bij de
betekenis van het begrip subductie. Bij vraag
3 wordt niet stilgestaan bij de betekenis van
Mid-oceanische rug. Bij vraag 4 wordt het
verschil tussen effusief en explosief niet
geduid.
- Gebruikt de Bosatlas bij vraag 1 niet terwijl
daar wel om wordt gevraagd.
-

-

-

-

Het namenregister wordt gebruikt, het
zakenregister nauwelijks.
Er wordt niet gezocht naar de meest
gedetailleerde kaarten.

Duwkracht wordt aan subductie gekoppeld in
plaats van aan divergentie.
Bij vraag 3 wordt er bijvoorbeeld geen
verband gelegd tussen het soort plaat
(continentaal) en de explosiviteit van de
vulkaan.
Bij vraag 4 wordt wel uitgelegd dat actief
vulkanisme samenhangt met de ligging
boven hotspot, maar het verband met het
bewegen van de plaat komt niet tot
uitdrukking.
Direct nadat het laatste woord is
opgeschreven, wordt er verder gegaan met
de volgende vraag.

Bijlage
Observatieverslag
Leerling: SH
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: bovengemiddeld
Datum: 22-03-2016
Locatie: spreekruimte Rood
Tijd: 15:50 – 16:10
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
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-

Leest inleiding van de vraag en de vraag.
Leest bronverwijzing.
Bekijkt bron 1 en 2 vluchtig.
Zoekt ‘Java’ in de Grote Bosatlas (namenregister).
Leest het eerste deel van de vraag.
Beantwoord het eerste deel van de vraag.
Leest het tweede deel van de vraag.
Bekijkt bron 1.
Beantwoord het tweede deel van de vraag.
Leest derde deel van de vraag.
Bedenkt zich waar ze bij het bestuderen van de bron op moet letten “dan moet je kijken naar de
pijlen”.
- Bekijkt de bron nogmaals.
- Beantwoord het derde deel van de vraag.
Vraag 2
- Leest de vraag.
- Bekijkt bron 2.
- “dat is best een moeilijke vraag”.
- Zet haar gedachten op een rijtje.
- Legt verband tussen de ligging bij een subductiezone en explosief vulkanisme en taai vloeibaar
magma dat langzaam beweegt.
- Beantwoord de vraag.
- Leest het gegeven antwoord.
Vraag 3
- Leest bronverwijzing, inleiding en de vraag.
- Bekijkt bron 3.
- Beantwoord de vraag.
- Legt verband tussen oceanische korst, dun vloeibaar magma, de ontsnappingsmogelijkheden
voor gas en de beperkte druk in de magmakamer.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing, inleiding en de vraag.
- Zoekt kaart 216B.
- Leest bron 4.
- Weet waar Yellowstone ongeveer ligt (in de buurt van Rocky Mountains).
- Legt (foutief) verband tussen ontstaanswijze Rocky Mountains (subductie) en Yellowstone.
- Beantwoord de vraag.
- Stopt met schrijven, stuurt haar gedachten bij.
- Vervolgt het beantwoorden van de vraag.
Vraag 5
- Leest bronverwijzing, inleiding en de vraag.
- Leest bron 5.
- Bekijkt de atlaskaarten (216B en 216D).
- Bedenkt wat ze weet over de westkust van Afrika in relatie tot de ligging ten opzichte van een
plaatgrens “de westkust van Afrika ligt niet in de buurt van een plaatgrens dus het moet een
hotspot zijn”.
- Beantwoord eerste deel van de vraag.
- Bedenkt werkwijze voor de tweede vraag “eerst uitleggen wat een hotspot is”.
- Beantwoord het tweede deel van de vraag.
- “Een hotspot is …”. Bij de verdere uitleg wordt hier op voortgeborduurd.
Stappen
Vraag lezen

Probleem
- Geen problemen.

Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

-

Geen problemen.

-

Gegevens

-

Sommige bronnen en
kaarten worden heel vluchtig
of niet bestudeerd.
Indelen en toedelen van een

Uit zich door

-

-

Bij vraag 4 wordt niet gekeken waar
Yellowstone precies ligt, bij vraag 5 werd
kaart 217A niet gebruikt.
Er wordt bij vraag 4 onterecht vanuit gegaan
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ordenen

Gegevens
verwerken

gebied of verschijnsel.

-

De vraag
beantwoorden

Er worden foutieve
verbanden gelegd.

-

Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

dat het vulkanisme van Yellowstone en de
Rocky Mountains dezelfde geologische
oorsprong hebben.
Bij vraag 4 wordt er vanuit gegaan dat de
Rocky mountains zijn ontstaan door
subductie. Yellowstone ligt in de Rocky
Mountains dus Yellowstone is ontstaan door
subductie.
Alleen het antwoord op vraag 2 werd
gecontroleerd.
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Bijlage 5: uitkomst vragenlijst nulmeting
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Bijlage 6: uitkomst antwoordanalyse nulmeting
Leerling: WS
Klas: H44ak
Onvoldoende

Voldoende

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Beschrijf vraag

Verklaar vraag

Voorspellende
vraag

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang
3
De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang
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onvoldoende

voldoende

goed

excellent

Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Voldoende

Goed

Excellent

Leerling: FW
Klas: H44ak
Onvoldoende
Leg uit- vraag

Beredeneer
vraag

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De vergelijking en De vergelijking en
het gevolg/de
het gevolg/de
conclusie worden conclusie worden
genoemd, maar er niet in de juiste
is geen sprake van volgorde
samenhang
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De beschrijving
De beschrijving
van kenmerken
van kenmerken
van en relaties
van en relaties
tussen
tussen
verschijnselen
verschijnselen
en de verwijzing
en de verwijzing
naar de ruimtelijke naar de ruimtelijke
context worden
context worden
genoemd, maar er niet in de juiste
is geen sprake van volgorde
samenhang
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang
2
3

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

onvoldoende

voldoende

goed

excellent

Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Voldoende

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4

Voorspellende
vraag

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

Leerling: RvdM
Klas: H44ak
Onvoldoende
*Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

85

Beredeneer
vraag

Beschrijf vraag

Verklaar vraag

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang
3
De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2
De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

voldoende

goed

excellent

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

*de leg uit- vraag is niet beantwoord
onvoldoende
Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken
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Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Excellent

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang
2
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Leerling: IP
Klas: H48ak

Verklaar vraag

Voorspellende
vraag

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
2
3
De beschrijving
De beschrijving
van kenmerken
van kenmerken
van en relaties
van en relaties
tussen
tussen
verschijnselen
verschijnselen
en de verwijzing
en de verwijzing
naar de ruimtelijke naar de ruimtelijke
context worden
context worden
genoemd, maar er niet in de juiste
is geen sprake van volgorde
samenhang
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang
3
De beschrijving
De beschrijving
en het verklarende en het verklarende
principe worden in principe worden
de juiste volgorde niet in de juiste
genoemd, maar er volgorde
is geen sprake van genoemd, maar er
samenhang
is wel sprake van
samenhang
2
3
Het verschijnsel,
Het verschijnsel,
de verwachting,
de verwachting,
het voorspellend
het voorspellend
principe en de
principe en de
verwijzing naar
verwijzing naar
ruimtelijke
ruimtelijke
omstandigheden
omstandigheden

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

4
De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
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worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

Voldoende

goed

excellent

Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Excellent

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang
2
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

onvoldoende

Leerling: BvD
Klas: H48ak
Leg uit- vraag

Beredeneer
vraag

Beschrijf vraag

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De beschrijving
De beschrijving
van kenmerken
van kenmerken
van en relaties
van en relaties
tussen
tussen
verschijnselen
verschijnselen
en de verwijzing
en de verwijzing
naar de ruimtelijke naar de ruimtelijke
context worden
context worden
genoemd, maar er niet in de juiste
is geen sprake van volgorde
samenhang
genoemd, maar
er is wel
sprake van

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

samenhang
3
De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

onvoldoende

voldoende

goed

excellent

Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Voldoende

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

4
De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
4
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

Leerling: SH
Klas: H48ak
Onvoldoende
Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

1

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang
2
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Beredeneer
vraag

Beschrijf vraag

Verklaar vraag

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2
De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

1
Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

onvoldoende
Het gebruik van Er wordt bijna
vaktaal
geen gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang
3
De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3
Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

voldoende

goed

excellent

Er wordt gebruik
gemaakt van
begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van begrippen en
woorden of
woordgroepen die
passen bij
ruimtelijk denken

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang
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Het gebruik van Er wordt bijna
schooltaal
geen gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt gebruik
gemaakt van
schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt veel
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven

Er wordt altijd
gebruik gemaakt
van schooltaal om
verbanden en
relaties mee aan te
geven
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Bijlage 7: hardop denken- opdracht eindmeting
Hardop denken opdracht
VERSIE A
- Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je de vragen voorleest en alle
denkstappen die je bij het beantwoorden van de vragen neemt, hardop uitspreekt;
- Tijdens het hardop denken mag je geen vragen stellen of hulp vragen aan de
docent. De docent is er alleen om te observeren en notities te maken;
- De hardop- denk opdracht wordt gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt
voor het onderzoek en worden zonder toestemming niet getoont aan derden;
- In het observatieverslag worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd;
- Voor het uitvoeren van deze opdracht krijg je 20 minuten de tijd;
Bedankt voor de medewerking en succes met de opdracht 

2p

1

2p

2

2p

3p

2p

3

4

5

Gebruik bron 1.
Petropavlovsk-Kamtsjatski en Vlissingen zijn allebei kustplaatsen.
Beide steden liggen op ongeveer 50° noorderbreedte. Vlissingen heeft
een uitgesproken zeeklimaat, in Petropavlovsk-Kamtsjatski is sprake
van een landklimaat.
Geef aan hoe uit bron 1 blijkt dat Petropavlovsk-Kamtsjatski een
landklimaat kent en Vlissingen een zeeklimaat.
Grote Bosatlas kaart 218B en 218D.
Leg uit waarom Petropavlovsk-Kamtsjatski te maken heeft met een
landklimaat terwijl het, net als Vlissingen, aan zee gelegen is. Maak bij
de uitleg gebruik van een oorzaak- gevolgrelatie.
Gebruik bron 2.
De ijsbedekking van de Noordpool neemt af.
Beredeneer dat de afnemende ijsbedekking zal leiden tot een verdere
opwarming van de aarde. Maak daarbij gebruik van het begrip
stralingsbalans.
Gebruik bron 3 en Grote Bosatlas kaart 148A.
In bron 3 wordt gesproken over de moesson.
- Geef aan hoe uit kaart 148A blijkt dat India te maken heeft met
moessons;
- verklaar waarom er in India in de zomermaanden in India normaal
gesproken juist veel neerslag valt.
Gebruik bron 4.
Het wordt warmer op aarde, zowel land als zeeën en oceanen warmen
extra op.
Beredeneer wat deze extra opwarming van land en zeeën en oceanen
in de toekomst betekend voor het temperatuurverschil tussen zomer
en winter in gebieden met een zeeklimaat.
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Bron 1

Bron 2

IJsvrije Noordpool

22 maart 2015 - De ijslaag rond de Noordpool heeft deze winter een historisch dieptepunt bereikt:
nooit eerder sinds de metingen begonnen had het ijs een kleinere oppervlakte. Door de mens
veroorzaakte klimaatverandering is de boosdoener, volgens wetenschappers. Hoe lang zal de
Noordpool zoals wij die kennen nog bestaan?
De hoeveelheid poolijs varieert sterk met de seizoenswisselingen gedurende het jaar. ’s Winters
groeit de ijsmassa en bereikt een oppervlakte van miljoenen vierkante kilometers, om in de relatieve
warmte van de noordelijke zomer weer te slinken.
Afgelopen winter bereikte de hoeveelheid noordpoolijs echter het laagste maximum sinds de
metingen zijn begonnen. Op zijn piek besloeg het ijs een oppervlakte van 14,5 miljoen vierkante
kilometer. Hoewel de winter dit jaar buitengewoon mild was, past de kleine hoeveelheid noordpoolijs
in een grotere trend: sinds 1975 is het ijs maar liefst 65 procent dunner geworden.

Vrij naar www.hpdetijd.nl
Bron 3
Droogte in India
4 augustus 2012 - India kampt met droogte. Boeren wachten al weken op regen voor de
irrigatie van hun velden, zodat ze kunnen beginnen met het planten van rijst. Maar de
moessonregens laten dit seizoen op zich wachten. Aangenomen wordt dat dit jaar zo'n 10
procent minder regen zal vallen dan gemiddeld.
Volgens de Indiase meteorologische dienst is in de maanden juni en juli bijna 20 procent
minder regen gevallen dan normaal. Ook in de tweede helft van het moessonseizoen, dat
loop van juni tot en met september, wordt minder neerslag verwacht.
Bij de vorige droogteperiode in 2009 schoten de voedselprijzen omhoog en kwam de inflatie
Een boer in Gujarat zei dat hij moe wordt van het staren naar de lucht. 'Als de regering niet
helpt komen we om van de honger. We hebben geen water en geen eten.'
Vrij naar www.volkskrant.nl
Bron 4
Warmterecords
17 juli 2015 - Overal op de wereld sneuvelen de warmterecords. Zo was de temperatuur van
het oppervlaktewater in het noordelijk deel van de Grote Oceaan nog nooit zo hoog als in
2014. Vorig jaar was sowieso het warmste jaar sinds de mens metingen verricht.
Vrij naar www.nu.nl
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Hardop denken opdracht
VERSIE B
- Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je de vragen voorleest en alle
denkstappen die je bij het beantwoorden van de vragen neemt, hardop uitspreekt;
- Tijdens het hardop denken mag je geen vragen stellen of hulp vragen aan de
docent. De docent is er alleen om te observeren en notities te maken;
- De hardop- denk opdracht wordt gefilmd. De beelden worden uitsluitend gebruikt
voor het onderzoek en worden zonder toestemming niet getoont aan derden;
- In het observatieverslag worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd;
- Voor het uitvoeren van deze opdracht krijg je 20 minuten de tijd;
Bedankt voor de medewerking en succes met de opdracht 

2p

2p

2p

3p

2p

1

2

3

4

5

Gebruik bron 1.
Sept Iles en Vancouver zijn Canadese kustplaatsen. Beide steden
liggen op ongeveer 50° noorderbreedte. Vancouver heeft een
uitgesproken zeeklimaat, in Sept Iles is sprake van een landklimaat.
Geef aan hoe uit bron 1 blijkt dat Sept Iles een landklimaat kent en
Vancouver een zeeklimaat;
Grote Bosatlas kaart 218B en 218D.
Leg uit waarom Sept Iles te maken heeft met een landklimaat terwijl
het, net als Vancouver, aan zee gelegen is. Maak bij de uitleg gebruik
van een oorzaak- gevolgrelatie.
Gebruik bron 2.
De ijsbedekking van de Noordpool neemt af.
Beredeneer dat de afnemende ijsbedekking zal leiden tot een verdere
opwarming van de aarde. Maak daarbij gebruik van het begrip
stralingsbalans.
Gebruik bron 3 en Grote Bosatlas kaart 156.
Uit bron 3 blijkt dat hevige buien ongewoon zijn in de tijd van het jaar.
- Geef aan in welke periode er in Midden-Java normaal gesproken
sprake is van veel neerslag;
- verklaar waarom er in deze periode op Midden-Java normaal
gesproken veel neerslag valt.
Gebruik bron 4.
Het wordt warmer op aarde, zowel land als zeeën en oceanen warmen
extra op.
Beredeneer wat deze extra opwarming van land en zeeën en oceanen
in de toekomst betekend voor het temperatuurverschil tussen zomer
en winter in gebieden met een zeeklimaat.

94

Bron 1

Bron 2

IJsvrije Noordpool

22 maart 2015 - De ijslaag rond de Noordpool heeft deze winter een historisch dieptepunt bereikt:
nooit eerder sinds de metingen begonnen had het ijs een kleinere oppervlakte. Door de mens
veroorzaakte klimaatverandering is de boosdoener, volgens wetenschappers. Hoe lang zal de
Noordpool zoals wij die kennen nog bestaan?
De hoeveelheid poolijs varieert sterk met de seizoenswisselingen gedurende het jaar. ’s Winters
groeit de ijsmassa en bereikt een oppervlakte van miljoenen vierkante kilometers, om in de relatieve
warmte van de noordelijke zomer weer te slinken.
Afgelopen winter bereikte de hoeveelheid noordpoolijs echter het laagste maximum sinds de
metingen zijn begonnen. Op zijn piek besloeg het ijs een oppervlakte van 14,5 miljoen vierkante
kilometer. Hoewel de winter dit jaar buitengewoon mild was, past de kleine hoeveelheid noordpoolijs
in een grotere trend: sinds 1975 is het ijs maar liefst 65 procent dunner geworden.

Vrij naar www.hpdetijd.nl
Bron 3
Overstromingen Midden-Java
19 juni 2016 - Bij overstromingen en aardverschuivingen in Indonesië zijn ten minste 35
mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen worden nog vermist, meldt persbureau
AP. Zestien regio’s in de provincie Midden-Java, op het eiland Java, zijn getroffen door de
ramp. De overstromingen worden veroorzaakt door heftige regenval. De rivier Bogowonto is
daardoor buiten haar oevers getreden. De hevige buien zijn ongewoon in deze tijd van het
jaar in Indonesië: juni is normaal een relatief droge maand. Het nationale meteorologisch
instituut heeft echter al gewaarschuwd voor aanhoudende regenval in vijf provincies de
komende weken.
Vrij naar www.nrc.nl
Bron 4
warmterecords
17 juli 2015 - Overal op de wereld sneuvelen de warmterecords. Zo was de temperatuur van
het oppervlaktewater in het noordelijk deel van de Grote Oceaan nog nooit zo hoog als in
2014. Vorig jaar was sowieso het warmste jaar sinds de mens metingen verricht.
Vrij naar www.nu.nl
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Bijlage 8: Observatieverslagen hardop denken- opdracht
eindmeting
Observatieverslag
Leerling: WS
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: beneden gemiddeld
Datum: 27-06-2016
Locatie: R205
Tijd: 12:00-12:20
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de vraag.
- Bekijkt bron 1.
- Let bij de bron op neerslag en temperatuur, vergelijkt Sept Iles en Vancouver en beschrijft wat hij
ziet, let daarbij op de verschillen.
- Leest de vraag nogmaals.
- Bekijkt de bron nogmaals.
- Legt verband tussen aanlandige wind en klimaat Sept Iles.
- Schrijft antwoord op. Begint met “door aanlandige wind op Sept Iles…”.
Vraag 2
- Leest bronverwijzing.
- Leest de vraag.
- Bladert naar atlaskaart 218B en 218D en benoemt waar de kaarten over gaan (luchtdruk en
windrichting).
- Leest de vraag nogmaals.
- Zoekt V en SI op de kaart op 50 graden noorderbreedte (“beide plaatsen liggen op 50 graden
noorderbreedte, dat weet ik nog van de vorige vraag”).
- Vindt V, kan SI niet vinden. Zoekt SI in het namenregister.
- Kan SI in eerste instantie niet vinden, in tweede instantie wel.
- Bekijkt overeenkomsten en verschillen tussen V en SI op de kaart, richt zich daarbij uitsluitend op
luchtdruk.
- Legt verband tussen verschil in luchtdruk en klimaatverschil.
- Schrijft antwoord op.
Vraag 3
- Leest de vraag.
- Leest de bron.
- Leest de vraag opnieuw, staat stil bij het zinsdeel “opwarming van de aarde”.
- Beantwoord de vraag.
- Kan een begrip niet duiden: “Ben de betekenis van stralingsbalans vergeten”. Neemt zich voor om
de vraag later nogmaals te bekijken.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing
- Bladert naar kaart 156.
- Leest de vraag.
- Leest de bron.
- Leest de vraag nogmaals.
- Kijkt naar kaart 156, selecteert 156A.
- Zoekt Java in het namenregister.
- Vergelijkt ligging Java met ligging op kaart 156A.
- Bekijkt de klimaatgrafiek van Midden-Java, komt tot de conclusie dat er in de winter veel neerslag
valt.
- Beantwoord het eerste deel van de vraag.
- Leest het tweede deel van de vraag.
- Bekijkt de kaart opnieuw, zoekt in de legenda naar aanwijzingen.
- Legt verband tussen de moesson en de verdeling van neerslag.
- Schrijft antwoord op.
Vraag 5
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-

Leest de vraag.
Leest bron 4.
Leest de vraag nogmaals.
Legt geen duidelijk oorzakelijk verband, schrijft meteen de conclusie op.

Stappen
Vraag lezen
Begrippen
duiden

Probleem
- Geen probleem.
- Duidt betekenis van
begrippen niet.
-

Bronnen
bestuderen

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

-

De vraag
beantwoorden

Uit zich door
-

Kent de betekenis van
begrippen niet.
Vraagt zich niet af waar hij bij een bron of kaart precies op
moet letten.
Er wordt vooraf onvoldoende stilgestaan bij de indeling of
toedeling van een gebied of
verschijnsel.
Er worden verkeerde
verbanden gelegd.

Verbanden worden
onvoldoende toegelicht.

-

Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

Bij vraag 1 vraagt hij zich niet af wat de
begrippen landklimaat en zeeklimaat
betekenen.
Bij vraag 3 is de betekenis van het begrip
stralingsbalans onbekend.
Bij vraag 1 let hij op temperatuur en neerslag,
terwijl alleen de temperatuur van belang is.
Richt zich bij vraag 2 op luchtdruk en niet op
de windrichting (aanlandig of aflandig)
Bij vraag 4 wordt niet gekeken naar de
breedteligging en de luchtcirculatie cel die
een belangrijke rol speelt (Hadleycel).
Temperatuurverschil tussen zomer en winter
wordt in verband gebracht met aanwezigheid
van hogedrukgebied of lagedrukgebied in
plaats van aanlandige of aflandige wind.
Legt bij vraag 4 het verband tussen de
moesson en de verdeling van neerslag, maar
geeft niet aan welke moesson tot veel en
welke tot weinig neerslag leidt.
Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.

Observatieverslag
Leerling: FW
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: gemiddeld
Datum: 22-06-2016
Locatie: R205
Tijd: 11:10-11:40
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de vraag;
- Constateerd dat er 2 punten verdient kunnen worden en het antwoord dus uit twee elementen
moet bestaan;
- Bekijkt de bron;
- Leest nogmaals de vraag;
- Bekijkt nogmaals de bron;
- Beschrijft wat er in bron 1 zichtbaar is en schrijft dit meteen op;
- Controleerd antwoord op volledigheid;
Vraag 2
- Leest de aanhef van de vraag;
- Bekijkt de kaart, benoemt wat er zichtbaar is op de kaart (luchtdruk, windrichting);
- Leest de vraag;
- Zoekt onbekende plaats in het register (Sept Iles);
- Vergelijke ligging Sept Iles op de gevonden kaart met de ligging op kaart 218B en 218D;
- Zoekt verschillen tussen Sept Iles en Vancouver die zichtbaar zijn op de kaart;
- Koppelt verschil in luchtdruk tussen de beide plaatsen aan het klimaatverschil;
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- Schrijft op wat hij ziet op de kaart;
- Leest nogmaals de vraag;
- Gaat verder met het beantwoorden van de vraag;
- Legt verkeerd verband (hoge drukgebied betekend veel neerslag, lage druk weinig)
Vraag 3
- Leest de aanhef van de vraag;
- Leest bron 2;
- Leest vraag nogmaals;
- Duidt betekenis van afnemen (“afnemen is smelten”);
- Legt verband smelten landijs, zeespiegelstijging, groter oppervlakte zee, toename absorptie van
straling door zeewater;
- Schrijft al denkend het antwoord op;
Vraag 4
- Leest de vraag;
- Leest de bron;
- Bekijkt atlas kaart 156. Komt tot de conclusie dat hij kaart 156A nodig heeft;
- Zoekt Midden-Java op de kaart;
- Bekijkt de klimaatgrafiek die bij Midden-Java hoort en beschrijft wat hij ziet;
- Geeft antwoord op het eerste deel van de vraag;
- Leest het tweede deel van de vraag;
- Bekijkt nogmaals kaart 156A;
- Legt verband tussen grote hoeveelheid neerslag en ligging bij de evenaar;
- Schrijft antwoord op;
- Controleer het antwoord;
Vraag 5
- Leest de vraag;
- Bekijkt de bron;
- Leest de vraag nogmaals;
- Legt verband tussen de vraag en het begrip buffervoorraad;
- Beantwoord de vraag;
Stappen
Vraag lezen

Begrippen
duiden

Bronnen
bestuderen
Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken

Probleem
Uit zich door
- Ongestructureerde werkwijze - Leest bij vraag 1 de bronverwijzing, inleiding
bij het lezen van de
en de vraag in één keer en bekijkt daarna
bronverwijzing, inleiding en
pas de bron terwijl bij vraag 3 eerst de bron
de vraag.
en daarna de vraag pas gelezen wordt.
- Duidt begrippen niet
- Duidt de begrippen landklimaat en zeeklimaat
consequent
niet (vraag 1 en 2), hetzelfde geldt voor
stralingsbalans (vraag 3)
- Duidt begrippen verkeerd.
- De begrippen hogedrukgebied en
lagedrukgebied bij vraag 2.
- Geen probleem
-

Deelt een verschijnsel in op
basis van verkeerde criteria.

-

-

Er wordt niet structureel
bepaald met welke andere
verschijnselen binnen een
gebied een verschijnsel
samenhangt.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.

-

Verbanden worden niet
volledig uitgewerkt.

-

-

-

-

Let bij indeling van landklimaat en zeeklimaat
op hoeveelheid neerslag in plaats van
temperatuurverschil zomer/winter
Gaat bij vraag 4 niet in op het verband tussen
de neerslagverdeling en de ligging van de
ITCZ.
Benoemt luchtdrukverschil als belangrijkste
oorzaak voor klimaatverschil (landklimaat
versus zeeklimaat) tussen Sept Iles en
Vancouver (vraag 2).
Bij vraag 4 wordt wel een verband gelegd
tussen de hoeveelheid neerslag en de
breedteligging (vlakbij de evenaar), maar niet
met de ligging ten opzichte van de ITCZ.
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De vraag
beantwoorden

Antwoorden worden niet op
volledigheid gecontroleerd

-

Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.

Observatieverslag
Leerling: RvdM
Klas: H44ak
Cijfergemiddelde: bovengemiddeld
Datum: 22-06-2016
Locatie: R205
Tijd: 15:50-16:10
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest bronverwijzing en aanhef van de vraag.
- Vraagt zich af wat zeeklimaat en landklimaat inhouden.
- Bekijkt de bron.
- Leest vervolg van de vraag.
- Bedenkt hardop het antwoord.
- Geeft zichzelf de opdracht om informatie uit de bron in het antwoord te betrekken.
- Schrijft antwoord op, begint met beschrijving algemene kenmerken van een zeeklimaat en een
landklimaat en maakt daarna de koppeling met de bron.
- Bedenkt zich tijdens het opschrijven dat neerslag ook een rol speelt, weet niet hoe hij dit moet
formuleren.
Vraag 2
- Leest de vraag in z’n geheel.
- Bekijkt kaart 218B en 218D.
- Legt link met vraag die eerder is gesteld bij een schriftelijke overhoring.
- Beschrijft wat er zichtbaar is op de kaart (windrichting, drukgebieden).
- Weet alleen Vancouver te liggen. Zoekt onbekende plaats op in register.
- Zoekt naar verschillen tussen de beide plaatsen op kaart 218B en 218D, ziet verschil in luchtdruk.
- Legt verband tussen luchtdrukverschil en het klimaatverschil tussen beide plaatsen.
- Bedenkt hoe hij het antwoord gaat formuleren.
- Begint met beantwoorden van de vraag maar loopt al gauw vast.
- Bedenkt zich dat een andere kaart die hij tijdens de les heeft gebruikt misschien beter bruikbaar is
(kaart 222).
- Legt verband aanwezigheid warme golfstroom Vancouver en koude golfstroom Sept Iles en het
klimaatverschil tussen beide plaatsen.
- Gaat verder met beantwoorden, laat luchtdrukverschil daarbij links liggen.
Vraag 3
- Leest de vraag in z’n geheel.
- Leest een deel van de bron, besluit dat dit deel voldoende informatie bevat om verder te gaan.
- Leest vraag nogmaals.
- Probeert begrip stralingsbalans te duiden, dit lukt niet.
- Zoekt het begrip op, gebruikt daarbij regeister met afkortingen en lijst met topografische namen.
- Kan begrip niet vinden, gaat daarom na wat hij weet.
- Legt verband tussen smelten ijskap, veranderend zoutgehalte, veranderende oceanische
circulatie en een verandering van het klimaat als gevolg van veranderende oceanische circulatie.
- Beantwoord de vraag.
Vraag 4:
- Leest de bronverwijzing.
- Pakt de kaart erbij.
- Leest eerste deel van de vraag.
- Leest bron 3, geeft bij een specifieke regel in de bron aan dat deze belangrijk is.
- Leest nogmaals eerste deel van de vraag.
- Bekijkt kaart 156, komt tot de conclusie dat hij 156A moet gebruiken.
- Zoekt Midden-Java op de kaart.
- Bekijkt klimaatgrafiek Midden-Java, komt tot de conclusie dat er in de winter veel neerslag valt.
- Leest tweede deel van de vraag.
- Bekijkt nogmaals de kaart.
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-

Bedenkt waar hoeveelheid neerslag mee te maken kan hebben, zoekt naar aanwijzingen op de
kaart. Ziet dat windrichting in januari anders is dan in juli.
- Legt verband tussen windrichting en de hoeveelheid neerslag.
- Schrijft antwoord op. Loopt daarbij vast.
- Legt verband tussen lage temperatuur in de winter, hoeveelheid waterdamp en hoeveelheid
neerslag.
- Gaat verder met schrijven en geeft daarbij aan dat het “een pure gok is”.
Vraag 5
- Leest de vraag in z’n geheel.
- Leest de bron in z’n geheel.
- Bedenkt wat zeeën en oceanen betekenen voor gebieden met een zeeklimaat.
- Legt verband matigend effect zeeën en oceanenen en zeeklimaat.
- Schrijft antwoord op.
Stappen
Vraag lezen

Probleem
Uit zich door
- Ongestructureerde werkwijze - Leest bij vraag 2 tot en met 5 de
bij het lezen van de
bronverwijzing, inleiding en de vraag in één
bronverwijzing, inleiding en
keer en bekijkt daarna pas de bron/bronnen
de vraag.
terwijl bij vraag 1 eerst de bron bekeken
wordt en daarna de vraag pas gelezen wordt.
Begrippen
- Kent niet alle begrippen.
- Het begrip stralingsbalans is onbekend. Er
duiden
wordt wel een poging gedaan om het op te
zoeken in de atlas.
Bronnen
- Er wordt afgeweken van de
- Bij vraag 2 wordt kaart 222 gebruikt in plaats
bestuderen
opdracht om een specifieke
van 218B en 218D.
kaart te gebruiken;
- De situatie van Midden-Java op kaart 156A
- Interpreteert kaart niet goed.
wordt gezien als wintersituatie, terwijl het de
zomersituatie is.
Gegevens
- Deelt een gebied niet in.
- Midden-Java wordt niet specifiek gelet op de
ordenen
breedteligging en daarmee de ligging in de
invloedssfeer van de Hadleycel.
- Een verschijnsel wordt niet
- Het natte seizoen op Midden-Java
goed in de geografische
(december-februari) op kaart 156A wordt
context geplaatst.
gezien als wintersituatie, terwijl het de
zomersituatie is.
Gegevens
- Er worden verkeerde
- Bij vraag 3 wordt het verdwijnen van landijs
verwerken
verbanden gelegd
gekoppeld aan het ontstaan van meer
smeltwater en een toename van het
zoutgehalte;
- Bij vraag 4 wordt relatief koude lucht
gekoppeld aan een grotere
verdampingscapaciteit en een toename van
de hoeveelheid neerslag.
De vraag
- Het antwoord wordt niet
- Antwoorden worden niet opnieuw
beantwoorden
consequent gecontroleerd
gelezen/gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven
Observatieverslag
Leerling: IP
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: beneden gemiddeld
Datum: 23-06-2016
Locatie: R204
Tijd: 08:20-08:40
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest bronverwijzing.
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-

Bekijkt bron 1. Beschrijft kort wat er in de bron zichtbaar is.
Leest de inleiding en de vraag.
Bekijkt nogmaals de bron, bekijkt alle gegevens. Concludeert op basis van de bron dat Vlissingen
een zeeklimaat heeft.
- Bekijkt nogmaals de vraag.
- Slaat de vraag over.
Vraag 2
- Leest bronverwijzing.
- Bladert naar kaart 218, herkent de kaart.
- Leest de vraag.
- Gaat op zoek naar de plaats waarvan de ligging onbekend is.
- Zoekt naar overeenkomsten en verschillen tussen plaatsen, bekijkt daarbij kaart 218A i.p.v. 218B
en 218D.
- Slaat de vraag over.
Vraag 3
- Leest bronverwijzing.
- Leest bron 2.
- Leest de inleiding en de vraag.
- Duidt het begrip stralingsbalans.
- Legt verband ijsbedekking – reflectievermogen aardoppervlak.
- Schrijft het verband ijsbedekking – reflectievermogen op.
- Legt verband reflectievermogen – absorptievermogen en schrijft dit verband op.
Vraag 4
- Leest bronverwijzing.
- Bladert naar kaart 148A.
- Leest bron 3.
- Leest eerste deel van de vraag.
- Duidt betekenis van het begrip moesson.
- Bekijkt nogmaals de kaart, let op de symbolen en dan met name de pijlen die de wintermoesson
en zomermoesson aangeven.
- Legt verband tegenovergestelde windrichting januari en juli en de moesson;
- Geeft antwoord op de vraag.
- Leest tweede deel van de vraag.
- Legt verband tussen de ligging van de ITCZ in het noorden van India (in de periode waarover de
bron gaat) en de aanlandige wind die veel vocht met zich meebrengt.
- Geeft antwoord op de vraag.
Vraag 5
- Leest bronverwijzing.
- Leest bron 4.
- Leest vraag.
- Duidt het begrip zeeklimaat, vergelijkt bij de duiding het zeeklimaat met het landklimaat. Maakt
daarbij gebruik van vraag 1 en vraag 2 (waar landklimaat en zeeklimaat ook aan bod komen).
- Legt verband tussen opwarming zee en afkoeling land: “zeeklimaat daar is het heel snel warm,
dus zou in de zomer warmer moeten worden en land koelt in de winter af dus zou het in de winter
kouder moeten worden”.
- Geeft antwoord op de vraag.
- Beschrijft bij het beantwoorden van de vraag het zeeklimaat verkeerd (in de zomer +/- 25Cº).
Vraag 2
- Leest vraag 2 opnieuw.
- Bekijkt kaart 218B en 218D opnieuw.
- Richt zich bij het bekijken van de kaart op de windrichting.
- Legt verband tussen landklimaat in P en de aflandige wind.
- Geeft antwoord op de vraag. Gaat daarbij in op verband tussen groot temperatuurverschil zomerwinter (land koelt snel af en warmt snel op) en aflandige wind.
- Beschrijft de situatie in Vlissingen. Beschrijft daarbij het verband tussen klein temperatuurverschil
zomer-winter (zee koelt langzaam af en warmt langzaam op) en aanlandige wind.
Vraag 1
- Leest vraag 1 opnieuw.
- Beantwoord vraag 1, maakt daarbij gebruik van informatie uit de atlas kaart 218B en 218D.
- Bekijkt nogmaals de bron.
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-

Verwijst in het antwoord naar informatie uit de bron.

Stappen
Vraag lezen

Probleem
- Leest de vraag maar neemt
niet alle informatie uit de
vraag in zich op.

Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen

-

Geen probleem.

-

Gebruikt in eerste instantie
bij vraag 1 de verkeerde
kaart.
Geen probleem.

-

Bekijkt kaart 218A in plaats van 218B en
218D.

Legt niet bij alle vragen een
verband.
Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

Legt bij vraag 5 geen verband, blijft ‘hangen’
bij beschrijven.
Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken
De vraag
beantwoorden

Uit zich door
- Bij vraag 1 komt IP na het bestuderen van de
bron tot de conclusie dat Vlissingen te maken
heeft met een zeeklimaat, terwijl dit al in de
vraag werd aangegeven.

-

Observatieverslag
Leerling: BvD
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: gemiddeld
Datum: 23-06-2016
Locatie: R204
Tijd: 08:50-09:10
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de vraag.
- Tijdens het lezen “de plaatsen liggen dus op het noordelijke halfrond”.
- Bekijkt de bron, let daarbij op temperatuur en neerslag “P veel neerslag, zomer hoge temperatuur,
winter laag”.
- Bekijkt de bron in totaal 3 keer.
- Leest de vraag nogmaals.
- Begint met het duiden van het begrip: “zeeklimaat, dat is, uhh…”;
- Slaat de vraag over.
Vraag 2
- Leest de bronverwijzing.
- Legt de kaart die bestudeerd moet worden klaar.
- Leest de vraag (“Petroplovski”).
- Herhaalt wat hij moet doen “antwoord in oorzaak- gevolgrelatie, met de bron…”.
- Zoekt de onbekende plaats in het namenregister.
- Vergelijkt ligging van onbekende plaats met de ligging op kaart 218B en 218D. Gebruikt
Vladivostok als referentiepunt (daar ligt P in de buurt).
- Leest vraag nogmaals.
- Bekijkt de kaart, zoekt naar verschillen tussen P en V in juni en januari. Bekijkt de windrichting en
de luchtdruk.
- Leest de vraag nogmaals.
- Begint met het beantwoorden van de vraag.
- Begint het antwoord met ‘doordat….’ “want het is een oorzaak- gevolgrelatie”.
- Bekijkt de kaart, let daarbij vooral op P en niet meer op V.
- Legt verband met windrichting.
- Schrijf het antwoord op.
Vraag 3
- Leest de vraag.
- Duidt het begrip stralingsbalans.
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-

Leest nogmaals de vraag, haalt de zin eruit die belangrijk is “de ijsbedekking van de Noordpool
neemt af”.
- Leest bron 3.
- Leest de bron nogmaals, vat in eigen woorden de bron samen.
- Leest de vraag nogmaals.
- Legt verband tussen toename hoeveelheid water, de toename van absorptie van het water en
opwarming van de aarde.
- Schrijft het antwoord op.
Vraag 4
- Leest bronvermelding.
- Leest bron.
- Vat de bron samen (“meer watertekort, dat komt door de moesson”).
- Bekijkt nogmaals de vraag.
- Bekijkt de kaart.
- Zoekt Gujarat (plaatsnaam in de bron), gebruikt daarbij het namenregister.
- Leest het eerste deel van de vraag.
- Bestudeerd de kaart, legt verband tussen moesson en wind uit verschillende windrichtingen.
- Geeft antwoord op het eerste deel van de vraag.
- Leest het tweede deel van de vraag twee keer, bekijkt intussen de kaart.
- Legt verband tussen veel neerslag en aanwezigheid van lage luchtdrukgebieden.
- Schrijft het antwoord op.
Vraag 5
- Leest de vraag.
- Spreekt voorkennis aan “O dat heeft met de wind te maken”.
- Leest de bron.
- Leest de vraag nogmaals.
- Beantwoord de vraag.
- Legt verband tussen klimaatverandering en grotere opslag van warmte in zeewater.
- Legt verband tussen langzamere opwarming zeewater en langzame afkoeling zeewater.
Vraag 1
- Leest nogmaals de vraag.
- Bekijkt nogmaals de bron, let ditmaal op de temperatuur.
- Legt verband tussen klimaat en verschil tussen zomertemperatuur en wintertemperatuur.
- Schrijft het antwoord op.
Stappen
Vraag lezen

Begrippen
duiden

Bronnen
bestuderen

Gegevens
ordenen
Gegevens
verwerken

Probleem
Uit zich door
- Ongestructureerde werkwijze
Leest bij vraag 1, 2, 3 en 5 de bronverwijzing,
bij het lezen van de
inleiding en de vraag in één keer en bekijkt
bronverwijzing, inleiding en
daarna pas de bron terwijl bij vraag 4 eerst
de vraag.
de bron en daarna de vraag pas gelezen
wordt.
- Duidt begrippen niet
- Gaat niet na wat de betekenis is van
consequent.
landklimaat en zeeklimaat bij vraag 2.
- Duidt begrippen verkeerd.
- Haalt de begrippen stralingsbalans en
stralingsdichtheid door elkaar bij vraag 3.
- Bestudeerd bronnen niet
- Beschrijft in eerste instantie bij vraag 1 alleen
gericht;
situatie in P, niet in V, kijkt bijna 5 minuten
naar kaart 218B en 218D bij vraag 2 zonder
tot een ‘conclusie’ te komen, vat de bron bij
vraag 4 verkeerd samen.
- Gebieden worden niet goed - Bij vraag 4 wordt niet ingegaan op de
toegedeeld.
breedteligging van India / de ligging van India
ten opzichte van de ITCZ.
- Er worden verkeerde
- Bij vraag 3 wordt het verband omgedraaid
verbanden gelegd.
(meer water, meer water dat kan worden
opgewarmd door absorptie van straling
- Verbanden worden niet
waardoor er meer ijs smelten)
volledig uitgewerkt.
- Bij vraag 2 wordt het verband tussen de
klimaatverschillen en de overheersende
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De vraag
beantwoorden

Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

windrichting beschreven, maar het gevolg
wordt niet goed uitgewerkt.
Bij vraag 5 wordt het proces goed
beschreven, maar het uiteindelijke gevolg (de
conclusie) niet.
Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.

Observatieverslag
Leerling: SH
Klas: H48ak
Cijfergemiddelde: bovengemiddeld
Datum: 21-06-2016
Locatie: R205
Tijd: 16:10-16:30
Observant: Tijmen Molengraaf
Vraag 1
- Leest de vraag;
- Bekijkt de bron, let op gemiddelde temperatuur en verschil zomer-wintertemperatuur;
- Duidt begrip landklimaat;
- Kijkt naar situatie P en legt verband tussen groot temperatuurverschil zomer en winter in P en
kenmerk van het landklimaat;
- Schrijft verband op;
- Vult antwoord aan met situatie in V en maakt daarbij koppeling met zeeklimaat aldaar;
Vraag 2
- Leest de vraag;
- Bekijkt kaart 218B en 218D;
- Zoekt onbekende stad in het namenregister;
- Oriënteerd zich (“ligt helemaal in Oost-Rusland”) en bekijkt vervolgens weer naar kaart 218B en
218D;
- Bekijkt de kaart nogmaals, ziet luchtdrukverschillen en verschillen in windrichting tussen P en V;
- Legt verband aanlandige wind en matigend effect van zee;
- Schrijft antwoord al denkend op, maakt daarbij een duidelijke vergelijking tussen aanlandige wind
in V en aflandige wind in P;
Vraag 3
- Leest de vraag;
- Leest de bron, probeert in een zin samen te vatten wat de kern van de bron is;
- Legt het verband tussen de vraag, de bron en de oceanische circulatie;
- Leest de vraag nogmaals;
- Beschrijft de oceanische circulatie;
- Legt een verband tussen smeltend ijs, het veranderende zoutgehalte, de verminderde kracht van
de oceanische circulatie en het effect op het warmtetransport van gebieden met een
stralingsoverschot naar gebieden met een stralingstekort;
- Schrijft het antwoord als denkend op;
Vraag 4
- Leest de vraag;
- Bladerd naar kaart 148A;
- Duidt het begrip moesson;
- Bekijkt de kaart, kijkt specifiek naar de pijlen die de windrichting aangeven;
- Beschrijft hoe het begrip moesson zichtbaar is op de kaart;
- Schrijft het antwoord op, verwijst daarbij naar informatie uit de kaart;
- Leest tweede deel van de vraag;
- Gaat er bij het tweede deel vanuit dat India op het zuidelijke halfrond ligt;
- Legt het verband met de ITCZ;
- Geeft vanuit de veronderstelling dat India op het zuidelijke halfrond ligt antwoord op de vraag;
- Schrijft antwoord al denkend op;
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- Beschrijft het verband tussen dalende lucht en veel neerslag;
Vraag 5
- Leest de vraag;
- Leest de bron, haalt de zin uit die bron die volgens haar belangrijk is;
- Leest de vraag nogmaals;
- Legt verband tussen opwarming van zeeën en oceanen, het bufferend effect en het matigende
effect van zeeën en oceanen;
- Schrijft het antwoord al denkend op;
Stappen
Vraag lezen
Begrippen
duiden
Bronnen
bestuderen
Gegevens
ordenen

Probleem
- Geen probleem.
- Geen probleem.

Gegevens
verwerken

Uit zich door

-

Geen probleem.

-

Gebieden en verschijnselen
worden verkeerd ingedeeld.

-

-

Er worden foutieve
verbanden gelegd.

-

-

De vraag
beantwoorden

Het antwoord wordt niet
consequent gecontroleerd
nadat het antwoord is
opgeschreven.

-

Er wordt bij vraag 4 verondersteld dat India
onder de evenaar ligt (op het zuidelijke
halfrond) in plaats van boven.
Bij vraag 3 wordt het verband tussen het
stilvallen van de oceanische circulatie en
opwarming van de aarde beschreven, terwijl
de opwarming alleen geldt voor gebieden met
een positieve stralingsbalans.
Wanneer de redenatie bij vraag 4 vastloopt,
wordt het foutieve verband gelegd tussen
dalende lucht en veel neerslag.
Antwoorden worden niet opnieuw
gelezen/gecontroleerd.
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Bijlage 9: antwoordanalyse structuur en samenhang nulmeting
Leerling: WS
Klas: H44ak
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Excellent

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

2

3

4

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

1

1

4

3

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Leerling: FW
Klas: H44ak
Onvoldoende

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

1

Voldoende

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

2

3

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

2

3

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

2

3

4

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

1

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

3

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Leerling: RvdM
Klas: H44ak
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Excellent

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2

3

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

1

3

1

1

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

3

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

3

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang
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Leerling: IP
Klas: H48ak
Onvoldoende

Voldoende

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2

3

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

2

3

4

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

1

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Goed

2

3

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

1

1

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

3

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

109

Leerling: BvD
Klas: H48ak
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang
2

3

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

2

3

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

2

3

4

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

3

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Leerling: SH
Klas: H48ak
Onvoldoende

Voldoende

Excellent

Oorzaak en gevolg
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Oorzaak en gevolg
worden in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

Leg uit- vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beredeneer
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Beschrijf vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

2

3

Verklaar vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

2

3

4

Voorspellende
vraag

Ten minste een
van de antwoordelementen
ontbreekt

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden niet in de
juiste volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang

Het verschijnsel,
de verwachting,
het voorspellend
principe en de
verwijzing naar
ruimtelijke
omstandigheden
worden in de juiste
volgorde genoemd
en er is sprake van
samenhang

1

Er wordt een
oorzaak en een
gevolg genoemd,
maar er is geen
sprake van
samenhang

Goed

2

3

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar er
is wel sprake van
samenhang
3

4

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
genoemd, maar er
is geen sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden
niet in de juiste
volgorde
genoemd, maar
er is wel
sprake van
samenhang

De beschrijving
van kenmerken
van en relaties
tussen
verschijnselen
en de verwijzing
naar de ruimtelijke
context worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

1

1

De vergelijking en
het gevolg/de
conclusie worden
in de juiste
volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang

De beschrijving
en het verklarende
principe worden in
de juiste volgorde
genoemd en er is
sprake van
samenhang
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Bijlage 10: vergelijking uitkomst hardop denken- opdracht
nulmeting en eindmeting
Leerling: WS
Klas: H44ak
Stappen
Vraag lezen

Begrippen
duiden

Nulmeting
- Vragen worden niet
altijd goed gelezen.
- Ongestructureerde
werkwijze bij het
lezen van de
bronverwijzing,
inleiding en de
vraag.
- Het duiden van
begrippen gebeurd
niet consequent.

Eindmeting
- Geen probleem.

-

Bronnen
bestuderen

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

De vraag
beantwoorden

Atlasgebruik is niet
altijd doelgericht.
Sommige bronnen
en kaarten worden
heel vluchtig of niet
bestudeerd.
Er wordt vooraf
onvoldoende
stilgestaan bij de
indeling of toedeling
van een gebied of
verschijnsel.
Er wordt niet
structureel bepaald
met welke andere
verschijnselen
binnen een gebied
een verschijnsel
samenhangt.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.
Het antwoord wordt
niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

-

-

-

-

Ontwikkeling
- WS gaat bij het lezen van
de vraag gestructureerder
te werk.

Het duiden van
begrippen gebeurd
niet consequent.
Kent de betekenis van
begrippen niet.
Vraagt zich niet af
waar hij bij een bron of
kaart precies op moet
letten.

Het duiden van begrippen
vormt nog steeds een
probleem.

Er wordt vooraf
onvoldoende
stilgestaan bij de
indeling of toedeling
van een gebied of
verschijnsel.
Er worden verkeerde
verbanden gelegd.
Verbanden worden
onvoldoende
toegelicht.

-

Het indelen en toedelen
van gebieden en
verschijnselen gebeurt nog
steeds onvoldoende.

-

Het bepalen met welke
andere verschijnselen in
een gebied een
verschijnsel samenhangt
gebeurt nog steeds
onvoldoende of er worden
onjuiste verbanden gelegd.

Het antwoord wordt
niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

-

Bij de beantwoording gaat
WS nog steeds slordig te
werk.

Atlasgebruik is sterk
verbeterd. WS bestudeerd
de bronnen beter maar nog
steeds niet altijd
doelgericht.

Leerling: FW
Klas: H44ak
Stappen

Nulmeting

Eindmeting

Vraag lezen

-

-

Vragen worden niet
altijd goed gelezen.

Ontwikkeling

Ongestructureerde
werkwijze bij het lezen
van de bronverwijzing,
inleiding en de vraag.

Vragen worden
aandachtiger gelezen maar
de werkwijze is nog steeds
niet consequent. FW had
bij de eindmeting wel oog
voor het aantal te behalen
punten in relatie tot het
aantal antwoordelementen,
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dit was bij de nulmeting niet
het geval.

Begrippen
duiden

-

Geen probleem.

-

Bronnen
bestuderen

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

-

Atlasgebruik is niet altijd doelgericht.
Sommige bronnen
en kaarten worden
heel vluchtig
bestudeerd.
Gebieden indelen
en toedelen gebeurt
niet consequent.

Er wordt niet
structureel bepaald
met welke andere
verschijnselen
binnen een gebied
een verschijnsel
samenhangt.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.

-

-

De vraag
beantwoorden

Het antwoord wordt niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

Duidt begrippen niet
consequent
Duidt begrippen
verkeerd.
Geen probleem

-

Het duiden van begrippen
gebeurt minder vaak en
minder goed.

-

Het atlasgebruik en het
bestuderen van de bronnen
gebeurt veel aandachtiger,
sneller en efficiënter.

Deelt een verschijnsel
in op basis van
verkeerde criteria.

-

Het indelen en toedelen
van gebieden en
verschijnselen gebeurt niet
beter ten opzichte van de
nulmeting.

Er wordt niet
structureel bepaald
met welke andere
verschijnselen binnen
een gebied een
verschijnsel
samenhangt.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.
Verbanden worden
niet volledig
uitgewerkt.
Antwoorden worden
niet op volledigheid
gecontroleerd.

-

Het leggen van verbanden
en het bepalen met welke
andere verschijnselen een
verschijnsel in een gebied
samenhangt, gebeurt
minder goed in vergelijking
met de nulmeting.

-

Bij de beantwoording gaat
FW nog steeds slordig te
werk, maar minder slordig
dan bij de nulmeting. Bij
twee vragen wordt het
antwoord namelijk wel op
volledigheid gecontroleerd.

Leerling: RvdM
Klas:H44ak
Stappen

Nulmeting

Eindmeting

Vraag lezen

-

-

Ongestructureerde
werkwijze bij het lezen
van de bronverwijzing,
inleiding en de vraag.

Begrippen
duiden

-

-

Kent niet alle
begrippen.

-

Bronnen
bestuderen

-

Er wordt afgeweken
van de opdracht om

-

Ongestructureerde
werkwijze bij het
lezen van de
bronverwijzing,
inleiding en de
vraag.
Kent niet alle
begrippen.

Begrijpt verband
tussen atlaskaart en

Ontwikkeling
De werkwijze is ten
opzichte van de nulmeting
veranderd, bij slechts één
vraag gaar RvdM niet
volgens een vaste structuur
te werk.
Het duiden van begrippen
gebeurt consequent maar
niet alle begrippen zijn
bekent.
Kaartgebruik was goed en
is goed gebleven. RvdM
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de vraag niet.
Gegevens
ordenen

-

Geen problemen.

-

Gegevens
verwerken

-

De vraag
beantwoorden

Geen problemen.

-

Het antwoord wordt niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

een specifieke kaart te
gebruiken;
Interpreteert kaart niet
goed.
Deelt een gebied niet in.
Een verschijnsel wordt
niet goed in de
geografische context
geplaatst.
Er worden foutieve
verbanden gelegd.
Antwoorden worden
niet op volledigheid
gecontroleerd.

-

bekijkt ook kaarten die niet
in de vraag staan vermeldt.
Bij de vraag in kwestie pakt
dat verkeerd uit.
Het ordenen van gegeven
gaat minder goed ten
opzichte van de nulmeting.

Het leggen van verbanden
gaat minder goed ten
opzichte van de nulmeting.
Antwoorden worden nog
steeds niet goed
gecontroleerd.

Leerling: IP
Klas: H48ak
Stappen

Nulmeting

Vraag lezen

-

De vraag wordt niet in één keer gelezen,
maar
gefragmenteerd.

Leest de vraag maar
neemt niet alle
informatie uit de vraag
in zich op.

Begrippen
duiden

-

-

Geen probleem.

-

Bronnen
bestuderen

-

Het duiden van
begrippen gebeurt
wel, maar niet
structureel.
Atlasgebruik is niet
doelgericht.
De informatie in de
atlas wordt niet ten
volste gebruikt.
Gebieden indelen
en toedelen.

-

Geen probleem.

-

-

Geen probleem.

-

Er wordt niet
structureel bepaald
met welke andere
verschijnselen
binnen een gebied
een verschijnsel
samenhangt.
Er worden
verkeerde
verbanden gelegd.
Het antwoord wordt
niet gecontroleerd
nadat het antwoord
is opgeschreven.

-

Legt niet bij alle
vragen een verband.

-

-

Het antwoord wordt
niet consequent
gecontroleerd nadat
het is opgeschreven.

-

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

-

De vraag
beantwoorden

Eindmeting

Ontwikkeling
IP gaat gestructureerder te
werk dan voorheen. Bij één
vraag nam IP niet alle
informatie op, bij de andere
vragen ging IP zeer
gedegen te werk.
Het duiden van begrippen
gebeurd veel vaker en veel
beter.
Het brongebruik en
atlasgebruik is bij IP veel
nauwkeuriger, efficiënter en
kost veel minder tijd ten
opzichte van de nulmeting.
Het indelen en toedelen
van verschijnselen gebeurd
veel vaker en veel beter.
Ten opzichte van de
nulmeting legt IP veel beter
verbanden: slechts bij één
van de vijf vragen gebeurd
dit niet (ten opzichte van
drie van de vijf vragen bij
de nulmeting)

IP controleert het antwoord
nog steeds niet op
volledigheid of juistheid.

Leerling: BvD
Klas:H48ak
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Stappen

Nulmeting

Vraag lezen

-

-

Begrippen
duiden

-

Bronnen
bestuderen

-

-

-

Gegevens
ordenen

-

Gegevens
verwerken

-

-

De vraag
beantwoorden

Eindmeting

De vraag wordt niet in één keer
gelezen, maar
gefragmenteerd.
De vraagsoort
wordt niet altijd
goed begrepen.
Begrippen worden
niet altijd geduid.
Atlas wordt niet
gebruikt wanneer
daar wel om wordt
gevraagd.
Atlasgebruik is niet
doelgericht.
De informatie in de
atlas wordt niet ten
volste gebruikt.
Sommige bronnen
en kaarten worden
heel vluchtig
bestudeerd.
Verschijnselen
worden verkeerd
toegedeeld.
Er wordt niet
structureel bepaald
met welke andere
verschijnselen
binnen een gebied
een verschijnsel
samenhangt.
Verbanden worden
niet volledig
uitgewerkt.
Het antwoord wordt
niet gecontroleerd
nadat het antwoord
is opgeschreven.

-

Ontwikkeling

Ongestructureerde
werkwijze bij het lezen
van de bronverwijzing,
inleiding en de vraag.

Duidt begrippen niet
consequent.
Duidt begrippen
verkeerd.
Bestudeerd bronnen
niet gericht.

-

-

-

Gebieden worden niet goed toegedeeld.

-

Er worden verkeerde
verbanden gelegd.
Verbanden worden
niet volledig
uitgewerkt.

-

Het antwoord wordt
niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

-

-

-

De vragen worden nog
steeds niet volgens een
vaste strategie gelezen.
BvD moet vragen vaak
opnieuw lezen.

Het atlasgebruik is
verbeterd, BvD gebruikt de
juiste registers en
bestudeerd kaarten beter.
Het brongebruik is nog
steeds niet gericht, BvD
bedenkt zich voordat hij een
bron of kaart bestudeerd
niet waar hij extra op moet
letten.

Het ordenen van gegevens
is niet verbeterd ten
opzichte van de nulmeting.
Het leggen van verbanden
is niet verbeterd ten
opzichte van de nulmeting.

BvD controleert het
antwoord nog steeds niet
op volledigheid of juistheid.

Leerling: SH
Klas:H48ak
Stappen

Nulmeting

Eindmeting

Ontwikkeling

Vraag lezen

-

Geen probleem.

-

Geen probleem.

-

Begrippen
duiden

-

Geen probleem.

-

Geen probleem.

-

Bronnen
bestuderen

-

Geen probleem.

-

Gegevens

-

Sommige bronnen en kaarten worden
heel vluchtig of niet
bestudeerd.
Indelen en toedelen -

Gebieden en

-

Bij het lezen van de vraag
gaat SH nog steeds zeer
gestructureerd te werk.
Het duiden van begrippen
doet SH nog steeds vaak en
goed.
Bij het bestuderen van
bronnen is SH veel
geduldiger, ze neemt meer
informatie in zich op.
Het indelen en toedelen van
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ordenen

Gegevens
verwerken

van een gebied of
verschijnsel.
-

De vraag
beantwoorden

Er worden foutieve
verbanden gelegd.

verschijnselen worden
verkeerd ingedeeld.
-

Het antwoord wordt niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

Er worden foutieve
verbanden gelegd.

-

Het antwoord wordt
niet consequent
gecontroleerd nadat
het antwoord is
opgeschreven.

-

verschijnselen gebeurt bij
de meeste vragen nog
steeds goed.
Bij de meeste vragen legt
SH nog steeds de juiste
verbanden.
Ten opzichte van de
nulmeting is er bij het
beantwoorden van de vraag
geen verandering zichtbaar.
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Bijlage 11: Uitkomst vragenlijst nulmeting en eindmeting
Uitkomst vragenlijst H44ak
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Uitkomst vragenlijst H48ak

125

126

127

128

129

130

131

132

Bijlage 12: Uitkomst paneldiscussie
Tijmen
Molengraaf
Marcel van
de
Steenoven

Wat vind jullie van de methode van onderzoek in relatie tot de hoofvraag?

Het is moeilijk om onderzoek te doen waarbij je verbeteringen in klassen probeert aan te
duiden omdat er veel variabelen zijn die je niet onder controle hebt, bijvoorbeeld het
verschil in onderwerp, de periode in het jaar, leerlingen die op grond van hun cijfers een
ander toekomstbeeld hebben en daardoor meer of minder gemotiveerd zijn. Daarom is
het goed dat er op verschillende manieren is geprobeerd om de nulmeting te doen en de
resultaten van de interventie te meten. Vooral de hardop denken- opdracht heeft veel
opgeleverd, daarmee maak je juist de winstpunten of het gebrek aan winst inzichtelijk.
De hardop denken- opdracht is uitgevoerd door zes leerlingen. Kun je op basis van zes
leerlingen al definitieve conclusies trekken? Misschien dat je er nieuwe vragen uit kunt
halen, bijvoorbeeld voor een volgend onderzoek. Het onderzoek is gericht op veel
verschillende onderdelen van strategieën. Je had er ook één uit kunnen halen en juist
een grotere groep kunnen onderzoeken en dan maar één beantwoordingsstrategie
kunnen bekijken.
Bij de controle groep en een experimentele groep ga je uit van vijf didactische
Pieter de
uitgangspunten. Bij beide groepen ga je uit van het GO-KIT lesmodel. Bij de
Jongh
controlegroep ga je uit van docentsturing, bij de experimentele groep van gedeelde
sturing. Binnen gedeelde sturing zit er nog gedeelde docentsturing in, de vraag is hoe dat
evenwicht zit. Bij de controlegroep ga je uit van modelling, bij de experimentele groep van
modelling en scaffolding. Scaffolding zoals jij beschreef klinkt nog steeds heel erg
gestuurd, het verschil is klein. Expliciteren van strategiegebruik doe je in beide groepen.
Het enige principe dat echt totaal anders is bij de experimentele groep ten opzichte van
de controlegroep is dat je bij de controlegroep kant-en-klare oplossingen biedt en in de
experimentele groep niet. De verschillen in resultaten zijn wat minder extreem dan
gehoopt. De vraag is: in hoeverre waren de lessen essentieel anders?
Het verschil tussen de docent gestuurde lessenserie en de lessenserie met gedeelde
Tijmen
Molengraaf sturing zit hem vooral in de mate waarin leerlingen keuzevrijheid hebben, bijvoorbeeld de
keuzevrijheid in de extra opdrachten die ze maken en de mate waarin ze gebruik maken
van extra ondersteuning in de vorm van een schrijfkader. Binnen het spectrum van
gedeelde sturing zit ik nog steeds meer in de richting van docent gestuurd onderwijs dan
in de richting van leerling gestuurd onderwijs omdat de overstap van docent gestuurde
lessen naar lessen waarin sprake is van gedeelde sturing gefaseerd moet worden
doorgevoerd.
Marcel van Moesten leerlingen wennen aan de andere manier van werken?
de
Steenoven
Leerlingen in de experimentele groep wenden snel. De eerste les dat ik de ondersteuning
Tijmen
Molengraaf in de vorm van een schrijfkader (stencil) aanbood, namen alle leerlingen het schrijfkader
‘als vanzelfsprekend’ aan. De tweede les was het nog maar een hele kleine groep die het
schrijfkader aannam, ze maakten dus een keuze om de hulp wel of niet te gebruiken.
Marcel van Dus je verwacht niet dat dat de onderzoeksresultaten heeft kunnen beïnvloeden?
de
Steenoven
Ik verwacht wel dat het de onderzoeksresultaten heeft kunnen beïnvloeden, in zoverre
Tijmen
Molengraaf dat leerlingen niet altijd keuzes maken op basis van wat ze wel of niet kunnen. Sommige
leerlingen zijn niet kritisch en kiezen voor de makkelijke weg. Dit is het risico van
leerlingen keuzes laten maken. Ze komen er soms achter dat ze de verkeerde keuze
hebben gemaakt en komen daar hopelijk de volgende les op terug. Sommige leerlingen
hebben misschien de hulp niet aangenomen die ze eigenlijk, op basis van hun niveau,
wel hadden moeten aannemen. Ik heb ze hierin wel vrij gelaten.
Hoe kritisch zijn leerlingen op zichzelf bij het maken van keuzes?
Coky de
Valk
Dat is uiteindelijk het doel van gedeelde sturing, dat je leerlingen kritisch laat nadenken
Tijmen
Molengraaf over de vragen waar sta ik, waar wil ik heen en hoe kan ik daar komen? Bij het maken
van goede keuzes is een kritische houding nodig. Dat doen sommige leerlingen dus niet,
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Coky de
Valk
Tijmen
Molengraaf

Coky de
Valk
Tijmen
Molengraaf

Coky de
Valk
Pieter de
Jongh
Tijmen
Molengraaf
Coky de
Valk
Tijmen
Molengraaf
Tijmen
Molengraaf
Marcel van
de
Steenoven

Tijmen
Molengraaf
Marcel van
de
Steenoven

Pieter de
Jongh

die kiezen voor de makkelijke weg, dat was in H48ak wel zichtbaar. Sommige leerlingen
hadden hulp nodig maar namen deze niet uit zichzelf aan, die moest ik wel een ‘prikkeltje’
geven door vragen te stellen.
Leerlingen mochten kiezen uit opdrachten. Was iedereen wel bezig?
De leerlingen waren allemaal bezig. Ik bood leerlingen meerdere keuze- opdrachten aan.
Het viel mij tijdens het lopen door de klas op dat leerlingen die naast elkaar zaten niet per
sé dezelfde keuze- opdrachten maakten. De leerlingen moesten per onderwerp ten
minste één opdracht uit de keuze- opdrachten maken. Er waren best veel leerlingen die
drie of soms zelf vier opdrachten maakten.
Hoe heb je kunnen waarborgen dat het niveau van de vragen (hardop denken- opdraht)
gelijkwaardig was?
De vijf vragen die bij de nulmeting en de eindmeting zijn gesteld, correspondeerden met
de vijf vraagsoorten die worden gesteld in centraal schriftelijke examens. Bij beide
metingen kregen leerlingen een beschrijf vraag, leg uit vraag, beredeneer vraag, verklaar
vraag en een voorspel vraag voorgelegd. De vragen waren uniek, in zoverre dat ze de
vragen niet eerder hebben beantwoord. De vragen deden bij beide metingen dus een
beroep op een hoger denkniveau, namelijk integreren en toepassen.
Ik denk dat het wel uitmaakt welk onderwerp je behandeld en of het leerlingen
aanspreekt. Klimaat, dat is mijn ervaring althans, vinden leerlingen allemaal heel moeilijk.
Het leggen van verbanden kan daarom lastiger zijn.
Systeem aarde is een lastig onderdeel. Kunnen leerlingen met een natuurprofiel
aardrijkskunde kiezen?
Nee, de leerlingen in havo 4 hebben allemaal een EM of CM profiel.
Vulkanisme (onderwerp op basis waarvan de nulmeting plaatsvond) vinden leerlingen
vaak makkelijker dan klimaat. Klimaat is een ingewikkeld onderwerp voor ze.
Wat het heel moeilijk maakt is dat ze vaak niet de bereidheid tonen om de basisregels
(windsysteem) uit hun hoofd te leren.
Wat vind je van de resultaten op basis van de vergelijking van de twee lessenreeksen?
In eerste instantie ging ik mee in je onderzoeksaanpak en dacht ik dat de experimentele
groep veel beter zou scoren dan de controlegroep. Nu blijkt dit niet naar voren te komen
uit je onderzoek. Ik denk dat de resultaten die je geboekt hebt wel uitnodigen tot verdere
verdieping want je ziet wel degelijk dat er verschillen ontstaan gedurende het proces in
hoe leerlingen omgaan met de beantwoording van vragen. Ik vind het moeilijk om aan dit
onderzoek een definitieve conclusie te binden.
In H48ak is de hardop- denken opdracht iets beter gemaakt dan in H44ak, bij de enquête
is het resultaat in H44ak juist positiever dan in H48ak. In beide groepen is vooruitgang
geboekt. Wat vind je van de vooruitgang in beide groepen in het algemeen?
Het positieve is dat er in beide groepen op punten vooruitgang geboekt is, de vraag is of
dat uiteindelijk kan leiden tot een vaststaande conclusie. Ik denk dat de conclusie van dit
onderzoek misschien wel in vraagvorm geformuleerd gaat moeten worden. Het zou
kunnen leiden tot een nieuwe onderzoeksvraag die je meer zou moeten inkaderen. Ik heb
het idee dat je een vrij grote vooruitgang hebt nagestreefd in een beperkte tijd en dan ook
nog met een beperkte controle na afloop. Misschien dat je naar aanleiding van dit
onderzoek een wat beperktere vraag zou kunnen stellen gericht op één type
beantwoordingsstrategie of gericht op één klein sub onderwerp waardoor je minder
variabelen hebt, of alleen gericht op leerlingen die aantoonbaar moeite hebben met
beantwoordingsstrategieën.
Ik ben het helemaal met Marcel eens. Je hebt een stap gezet, wat je zelf ook aangaf: je
moet de overgang naar gedeelde sturing of leerlingen sturing gefaseerd doen. Wat je wel
hebt aangetoond is dat je een stuk van de verantwoordelijkheid voor het werk hebt
verlegd van jezelf naar de leerlingen. Je hebt aangetoond dat er iets gebeurd op het
moment dat je de verantwoordelijkheid bij de leerlingen legt. Het is eigenlijk te vroeg om
conclusies te kunnen trekken. Je zou het onderzoek nog eens moeten uitvoeren of de
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volgende stap moeten zetten en andere didactische principes moeten kiezen die weer
wat meer tot leerling gestuurdheid leiden en daarin uiteindelijk de fijne touch moeten
vinden. Je hebt een mooie aanleiding gegeven voor nieuw onderzoek.
Ik denk dat het gaat om bewustwording bij leerlingen waarbij leerlingen zichzelf afvragen
wat moet ik nog meer weten en wat moet ik doen als jij er voor kiest het niet meer te
doen? Daar ben je mee begonnen. Die explicitering is heel belangrijk maar de leerlingen
moeten door hebben wat ze nog missen.
In hoeverre schat je in dat er samenhang bestaat tussen de methode van onderzoek en
de resultaten?
De keuze om één groep dichterbij jouw eigen lesstijl te houden en de andere groep te
gebruiken om experimenten uit te voeren heeft natuurlijk geleid tot andere resultaten in
de twee groepen, maar ik sluit niet uit dat de resultaten van het onderzoek ook
veroorzaakt worden door andere variabelen die we niet allemaal in kaart hebben. Dat is
aanleiding om te besluiten om meer te gaan kaderen en verder te gaan met onderzoeken.
Je hebt een kleine interventie gedaan, er zijn kleine veranderingen in de resultaten
zichtbaar dus wat dat betreft is er zeker samenhang tussen de methode van onderzoek
en de resultaten.
In mijn hoofd waren die veranderingen (resultaten) groter dan in de praktijk
Ik denk dat je de balans moet zoeken tussen die dingen die je de leerlingen zelf uit laat
zoeken en de dingen die jij ze meegeeft en waarbij ze jou nodig hebben.
Ik was in eerste instantie van plan om in de controlegroep modelling toe te passen en in
de experimentele groep alleen scaffolding. Uiteindelijk heb ik er in de experimentele
groep voor gekozen om ook modelling toe te passen, bijvoorbeeld als meerdere
leerlingen dezelfde vraag hebben, omdat modelling tijdens mijn lessen juist een krachtig
middel is gebleken. Dat heeft er wel voor gezorgd dat het verschil tussen de twee
lessenseries meer gelegen is in details dan dat er sprake is van een wereld van verschil.
Ik denk dat dat te maken heeft met de stappen die leerlingen moeten nemen maar ook
met de stappen die ik moet nemen: je kunt niet in hele korte tijd van docent gestuurd
onderwijs naar gedeelde sturing overgaan. Ik heb gezocht naar een manier om gefaseerd
die kan op te gaan, misschien is daardoor het verschil tussen de lessenseries niet groot
genoeg om grote resultaten te zien.
Wat denken jullie van de duur van de lessenserie?
Misschien zou je ook iets kunnen bereiken door het in een langere periode toe te passen.
Ik kan me voorstellen dat bepaalde zaken moeten automatiseren bij leerlingen. Op het
moment dat ze vragen moeten beantwoorden bij de eindmeting kan het zo zijn dat er
enige druk op leerlingen staan waardoor hetgeen ze geleerd hebben er op dat moment
niet goed uitkomt. Ik weet niet of dat zo is.
Één van de leerlingen gaf na afloop van de hardop denken- opdracht aan zenuwachtig te
zijn, er staat dus wel degelijk druk op de leerlingen. Ik zit tegenover de leerling, ik maak
notities en er staat een camera op de leerling gericht, dat speelt misschien een rol. Als je
dit onderzoek gedurende een langere periode uitvoert, bijvoorbeeld gedurende drie
maanden in plaats van één maand, daarbij meer leerlingen onderzoekt, bijvoorbeeld
twaalf in plaats van zes leerlingen, en meer metingen uitvoert, bijvoorbeeld een
voormeting, tussenmeting en eindmeting, dan kun je beter in kaart brengen wat het effect
is.
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